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1

Sebagaimana tersirat dalam judulnya, buku ini adalah penuntun
Anda dalam pembelajaran akan tulisan suci. Buku ini berisikan
beberapa bagian untuk membantu meningkatkan pemahaman
Anda tentang apa yang Anda baca.

Pendahuluan 
Di bawah judul kepala, yang dicetak pada gambar-
gambar lembar perkamen, terdapat pendahuluan

untuk pasal-pasal tulisan suci yang ditugaskan untuk Anda baca
dan penjelasan untuk pasal-pasal yang tidak ditugaskan untuk
Anda baca. Bagian ini berisikan jenis-jenis keterangan berikut:

• Latar belakang sejarah 

• Penjelasan tentang bagaimana segmen tulisan suci berhu-
bungan dengan pasal-pasal sebelum atau sesudahnya

• Pertanyaan-pertanyaan dan gagasan-gagasan untuk dipikirkan
sebelum atau selama pembacaan Anda yang akan membantu
Anda memusatkan perhatian pada pesan dari segmen tulisan
suci tersebut.

Memahami Tulisan Suci 
Bagian “Memahami Tulisan Suci” memberikan ban-
tuan untuk kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang

sulit serta ulasan untuk membantu Anda memahami gagasan-
gagasan dan konsep-konsep yang terdapat di dalam tulisan suci.
Ulasan tersebut sering mencakup pernyataan-pernyataan oleh
Pembesar Umum Gereja.

Mempelajari Tulisan Suci
Bagian “Mempelajari Tulisan Suci” berisikan
pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan-kegiatan untuk

membantu Anda menemukan, memikirkan, dan menerapkan
asas-asas injil yang terdapat di dalam tulisan suci. Tidak ada
tempat untuk menulis di dalam buku pedoman, oleh karena itu

C

B

A

Matius 6 adalah kelanjutan dari khotbah Yesus di bukit.
Dalam pasal ini Dia secara khusus menekankan berkat-berkat
yang datang dari mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan
kita dan menyembah-Nya karena kita mengasihi-Nya—
bukan karena kita ingin orang lain berfikir kita saleh.
Nasihat dalam ayat 25–34 khususnya diperuntukkan bagi
para Rasul yang baru saja dipanggil, dan meskipun nasihat
khusus ini mungkin bukan untuk kita semua, setiap anggota
Gereja dapat menerapkan asas-asas yang diajarkan di
dalam ayat-ayat tersebut.

Memahami Tulisan Suci 

Matius 6

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan C dan salah satu kegiatan lainnya (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Matius 6.

Ingatlah (ayat 1)—Pastikan 

Memberikan sedekah (ayat
1–4)—Menolong orang miskin

Rumah-rumah ibadat (ayat 2,
5)—Gereja, tempat memuja
dan belajar 

Bertele-tele (ayat 7)—
Mengulangi kata-kata
yang sama yang tidak ada
maknanya

Orang yang tidak mengenal
Allah (ayat 7)—Orang yang
tidak percaya kepada Allah
yang benar dan hidup 

Dikuduskan (ayat 9)—
Sucilah, kuduslah

Kesalahan (ayat 12)—Dosa,
pelanggaran 

Kesalahan orang (ayat 14)—
Dosa-dosa sesama

Muka (ayat 16)—Penampilan,
khususnya ekspresi wajah 

Mengubah (ayat 16)—
Menjadikannya tampak buruk

Merusak (ayat 19)—
Mencemari

Tidak mengindahkan (ayat
24)—Sangat tidak menyukai,
membenci

Mamon (ayat 24)—Kekayaan
duniawi

Pakaian (ayat 25)—Busana

Menabur (ayat 26)—Menanam 

Menuai (ayat 26)—Memetik
atau memanen buah atau
sayuran yang sudah matang

Menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya (ayat
27)—Meningkatkan tingginya

Bekerja (ayat 28)—Memeras
keringat

Memintal (ayat 28)—
Membuat benang untuk kain 

Berpakaian (ayat 29)—
Diperlengkapi (artinya diurusi)

Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari (ayat 34)—
Uruslah pekerjaan untuk hari
ini dan jangan biarkan masa-
lah yang dapat diketahui di
masa datang mencegah Anda
melakukan apa yang dapat
Anda capai hari ini.

Matius 6
Khotbah di Bukit, Bagian 2

Temukan Polanya 

Apa yang serupa di dalam nasihat yang diberikan Yesus me-
ngenai memberikan sedekah (Matius 6:1–4), berdoa (ayat 5–15),
dan berpuasa (ayat 16–18)? Apa yang Anda pelajari dari gagas-
an yang diulang ini mengenai apa yang dianggap Yesus sebagai
kebenaran yang sejati itu?

Doa Tuhan 

Penguasaan Tulisan Suci—Matius 6:24

1. Pikirkanlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 6:24,
bagaimanakah orang di dalam masing-masing dari tiga con-
toh berikut berusaha melayani dua orang tuan? Pada akhir-
nya apa yang dapat terjadi dalam masing-masing situasi?

a. Michael (usia 18 tahun) memilih pekerjaan yang mengha-
ruskan dia bekerja setiap hari Minggu agar dia dapat
menabung untuk misinya.

b. Donna (usia 16 tahun) mengatakan bahwa dia sedang
melaksanakan pekerjaan misi dengan memiliki seorang
pacar yang bukan anggota Gereja.

c. Brother Smith (usia 35 tahun) membayar persepuluhan dan
memberikan sumbangan puasa tambahan dari uang hasil
menjual produk-produk barang di mana dia tidak sepe-
nuhnya bersikap jujur terhadap para pelanggannya.

2. Bagaimana nasihat Yesus dalam Matius 6:19–23, 33 dapat mem-
bantu mengatasi masalah yang dibicarakan dalam ayat 24?

3. Apakah yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang memilih
Dia sebagai Tuan-Nya? (lihat Matius 6:20, 22, 33).

Orang yang lapar
boleh saja memikirkan
tentang makanan,
berbicara tentang
makanan, atau bahkan
melihat gambar
makanan, tetapi itu
tidak akan ada guna-
nya kecuali dia
menyantap makanan

itu. Dalam pasal terakhir tentang Khotbah di Bukit ini,
Yesus memberikan beberapa saran tambahan dan kemudian
menekankan bahwa berkat dari ajaran-ajaran-Nya tidak

“Dari buahnyalah kamu akan
mengenal mereka.”

Matius 7
Khotbah di Bukit, Bagian 3

C

Matius 6:5–15 berisikan beberapa di antara ajaran-ajaran Yesus
yang paling dasar mengenai doa. Ayat 9–13 biasanya disebut
Doa Tuhan. Pikirkanlah setiap ayat dari doa tersebut dan tulis-
lah di dalam buku catatan Anda apa yang menurut Anda harus
kita pelajari dari bagian dari contoh doa Yesus tersebut. Untuk
pemahaman yang lebih besar, Anda mungkin ingin menelaah
“amin” dalam Kamus Alkitab.

B

A
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Anda perlu melakukan kegiatan-kegiatan ini di dalam buku
catatan atau di kertas Anda sendiri.

Langkah-langkah berikut akan membantu Anda sewaktu Anda
mempelajari tulisan suci:

• Mulailah dengan doa.

• Bacalah pendahuluan untuk pasal yang akan Anda pelajari,
dan pertimbangkanlah keterampilan-keterampilan belajar
“Sebelum Membaca” lainnya (lihat hlm. 2).

• Bacalah pasal yang ditugaskan, dengan mengacu pada bagian
“Memahami Tulisan Suci” yang tepat untuk memperoleh
bantuan. Gunakanlah keterampilan-keterampilan belajar
“Sewaktu Membaca” (lihat hlm. 3). Tulislah catatan-catatan
dan pertanyaan-pertanyaan di dalam buku catatan Anda.
Tulislah juga tentang perasaan-perasaan atau kesan-kesan
yang penting bagi Anda.

• Lakukanlah kegiatan-kegiatan di dalam bagian “Mempelajari
Tulisan Suci” untuk pasal yang sedang Anda pelajari. Kadang-
kadang Anda dapat memilih kegiatan mana yang ingin disele-
saikan. Jika Anda ingin belajar lebih banyak lagi, selesaikanlah
semua kegiatan.

Program Seminari Belajar-di Rumah 
Jika Anda berada dalam Program Seminari Belajar-di Rumah,
tabel bacaan pada halaman 6 memperlihatkan kepada Anda apa
yang hendaknya Anda baca setiap minggu seminari. Ingatlah
bahwa seminari adalah program pendidikan keagamaan harian,
sehingga membaca tulisan suci Anda dengan penuh doa hen-
daknya merupakan kebiasaan harian, dan bahwa Anda hendak-
nya mengerjakan tugas-tugas seminari Anda setiap hari sekolah
Anda meskipun Anda tidak akan hadir dalam kelas seminari
setiap hari. Jika Anda memiliki lebih atau kurang dari tiga
puluh enam minggu dalam tahun seminari Anda, guru Anda
akan memberi tahu Anda pasal-pasal mana yang hendaknya
Anda baca dalam seminggu dan tugas-tugas mana yang harus
diselesaikan. Membaca tulisan suci dan menggunakan penun-
tun belajar ini akan membutuhkan tiga puluh sampai empat
puluh menit setiap hari sekolah di mana Anda tidak menghadi-
ri kelas seminari.

Setiap minggu Anda hendaknya menyerahkan kepada guru
Anda lembaran-lembaran dari buku catatan Anda yang berisikan
pemikiran-pemikiran Anda mengenai tulisan suci dan kegiatan-
kegiatan penuntun belajar yang telah Anda selesaikan untuk
minggu tersebut. Guru Anda akan membaca dan menanggapi-
nya serta mengembalikan buku catatan tersebut kepada Anda.
Anda boleh memilih untuk memiliki dua buku catatan dan
menggunakannya secara berselang-seling. Anda dapat juga
menulis di dalam binder yang berhalaman lepas dan menyerah-
kan lembaran-lembaran lepas yang telah Anda kerjakan minggu
itu. Sewaktu guru Anda mengembalikan lembaran-lembaran
tersebut, masukkan kembali ke dalam binder Anda.

Program Seminari Harian 
Jika Anda mengikuti Program Seminari Harian, Anda akan
menggunakan penuntun belajar ini sebagaimana ditunjukkan
oleh guru Anda.

Cara Menggunakan Buku Penuntun Ini

A

B

C
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Penuntun belajar ini telah disiapkan untuk membantu Anda
membaca, mempelajari, dan memahami tulisan suci. Karena
sebagian besar dari waktu belajar Anda akan diluangkan untuk
membaca dan memikirkan tentang tulisan suci, bagian ini telah
disertakan untuk membantu Anda menjadikannya lebih efektif.

Penatua Howard W. Hunter, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, memberikan kepada para anggota
Gereja nasihat yang berharga mengenai pembelajaran tulisan
suci, yang dirangkum di bawah. Anda mungkin ingin menulis-
kan gagasan-gagasannya pada sebuah kartu dan meletakkan
kartu tersebut di tempat di mana Anda dapat melihatnya
sewaktu Anda belajar.

• Bacalah dengan saksama untuk memahami tulisan suci.

• Belajarlah setiap hari.

• Tentukanlah waktu yang tetap setiap hari kapan Anda akan
belajar.

• Belajarlah di tempat di mana Anda dapat memusatkan perha-
tian tanpa gangguan atau interupsi.

• Belajarlah untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk jumlah
pasal atau halaman tertentu: enam puluh menit adalah ideal,
tiga puluh menit adalah pencapaian yang besar, tetapi lima
belas menit dapat bermanfaat juga.

• Milikilah sebuah rencana belajar (lihat Conference Report,
Oktober 1979, hlm. 91–93; atau Ensign, November 1979, hlm.
64–65).

Menggunakan keterampilan belajar yang baik juga akan ber-
manfaat bagi pembelajaran tulisan suci Anda.

Bantuan Belajar dalam Edisi
Tulisan Suci Orang Suci Zaman Akhir

Rujuk silang
Rujuk silang adalah rujukan tulisan suci yang akan menuntun
Anda memperoleh keterangan dan wawasan tambahan mengenai
topik yang sedang Anda pelajari.

Alkitab Terjemahan Joseph Smith 
Tuhan memerintahkan Nabi Joseph Smith untuk mempelajari
Alkitab dan mencari wahyu untuk memperoleh terjemahan
Alkitab yang lebih lengkap dan benar (lihat A&P 37:1; 73:3–4).
Akibatnya, Nabi Joseph Smith memulihkan banyak kebenaran
yang penting dan membuat banyak perubahan penting terha-
dap Alkitab di tempat-tempat yang tidak diterjemahkan dengan
benar atau yang tidak lengkap (lihat Pasal-Pasal Kepercayaan ke-
8). Versi dengan perubahan-perubahan yang diilhami ini dise-
but “Terjemahan Joseph Smith.” Terjemahan tersebut disingkat
dalam catatan kaki menjadi “TJS.”

Memiliki bantuan belajar yang terdapat dalam tulisan suci edisi
Orang Suci Zaman Akhir adalah bagaikan memiliki kumpulan
kecil buku-buku rujukan yang tersedia bagi Anda—semuanya
di satu tempat!

Keterampilan Belajar
Nefi mengatakan bahwa kita hendaknya “bergirang hati” (2 Nefi
32:3) atas tulisan suci, dan Yesus memerintahkan bangsa Nefi
untuk “menyelidiki[nya] dengan tekun” (3 Nefi 23:1). Jenis
pembelajaran ini melibatkan lebih dari sekadar secara cepat
membaca habis tulisan suci. Gagasan-gagasan dan keterampilan-
keterampilan berikut akan membantu Anda belajar lebih banyak
lagi ketika Anda belajar. Semua gagasan dan keterampilan itu
dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda: sebelum membaca,
sewaktu membaca, dan setelah membaca.

Sebelum Membaca

Doa

Tulisan suci ditulis melalui
ilham. Oleh karena itu, tulisan
suci paling dimengerti ketika
kita memiliki penemanan Roh.
Di dalam Perjanjian Lama kita
belajar tentang imam Ezra,
yang “bertekad untuk meneliti
Taurat Tuhan” (Ezra 7:10).
Siapkanlah hati Anda untuk
membaca tulisan suci dengan
berdoa setiap kali Anda mem-
baca.

Dapatkan Keterangan Latar Belakang
Memahami latar belakang sejarah tulisan suci akan menolong
Anda memperoleh wawasan yang lebih luas sewaktu Anda
membaca. Rangkuman pendahuluan setiap bagian dalam Ajaran
dan Perjanjian memberikan penjelasan singkat mengenai latar
belakang sejarah dari wahyu-wahyu. Buku pedoman ini juga
memberikan beberapa latar belakang untuk banyak pasal dalam
tulisan suci. Jika Anda memiliki waktu, Anda dapat juga merujuk
pada buku-buku dan buku-buku pedoman lainnya yang dipro-
duksi Gereja yang memiliki latar belakang mengenai tulisan
suci yang sedang Anda baca.

Ajukan Pertanyaan
Sebelum Anda membaca akan membantu jika Anda mengajukan
pada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya
“Siapa yang menulis ayat-ayat ini?” “Kepada siapa?” “Mengapa
ajaran ini dicakup dalam tulisan suci?” “Apa yang ingin saya
ketahui atau pelajari sewaktu saya membaca hari ini?” dan
“Apa yang Tuhan kehendaki agar saya pelajari dari tulisan suci
ini?” Sewaktu Anda membaca tulisan suci, carilah jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan Anda. Ingatlah bahwa Anda juga dapat
menggunakan bantuan belajar dalam tulisan suci edisi Orang
Suci Zaman Akhir atau mencari jawaban dalam buku-buku
pedoman dan terbitan-terbitan Gereja.

Mempelajari Tulisan Suci 
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Bacalah Rangkuman Pendahuluan Pasal

Rangkuman pendahuluan
pasal adalah rangkuman
sederhana tentang gagasan-
gagasan utama dalam suatu
pasal. Membaca rangkuman
pendahuluan pasal sebelum
Anda memulai suatu pasal
bukan saja merupakan kebia-
saan belajar yang baik, tetapi
juga akan membantu Anda
mempersiapkan diri Anda
untuk mengajukan pertanya-
an dan mencari jawabannya
sewaktu Anda membaca.

Sewaktu Membaca

Janganlah Takut untuk Berhenti 
Kebanyakan bongkahan biji emas tidak terdapat di atas permu-
kaan tanah—Anda harus menggalinya. Pembelajaran tulisan suci
Anda akan lebih berharga jika Anda mau mengurangi kecepatan
atau berhenti dan melakukan beberapa dari kegiatan yang
menyertainya.

Carilah Makna Kata-Kata yang Tidak Anda Pahami 
Gunakanlah kamus.
Kadang-kadang mencari
kata yang menurut Anda
sudah Anda ketahui dapat
memberi Anda wawasan
tambahan. Bagian-bagian
“Memahami Tulisan Suci”
dari buku pedoman ini
akan membantu Anda
memahami banyak kata
atau ungkapan yang sulit.

Sadarlah bahwa kadang-
kadang Tuhan telah
mengilhami para nabi-
Nya untuk menyertakan

penjelasan di dalam tulisan mereka yang membantu kita meng-
etahui makna kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Misalnya,
bacalah Mosia 3:19 dan temukan apa kata Raja Benyamin makna
dari menjadi seperti seorang anak kecil.

Gunakan Bantuan Belajar dalam Edisi Tulisan Suci
Orang-Orang Suci Zaman Akhir
Lihat bagian “Bantuan Belajar dalam Edisi Tulisan Suci Orang-
orang Suci Zaman Akhir” pada halaman 2–3.

Persamakan Tulisan Suci 
Menggunakan nama Anda sendiri dalam suatu ayat membantu
menjadikan ajaran tulisan suci itu bersifat lebih pribadi. Misalnya,
perbedaan apakah yang terjadi dengan menggunakan nama
Anda sendiri sebagai pengganti “manusia” dalam Musa 1:39?

Bayangkan
Bayangkanlah di dalam benak Anda apa yang sedang terjadi.
Misalnya, ketika Anda membaca Kejadian 37, bayangkan bagai-
mana kiranya perasaan Anda seandainya Anda adalah salah
seorang dari adik laki-laki dalam sebuah keluarga dan semua
kakak Anda membenci atau iri kepada Anda.

Kadang-kadang tulisan suci meminta
kita untuk membayangkan. Bacalah
Alma 5:15–18 dan berhentilah sejenak
untuk melakukan apa yang disarankan
Alma. Luangkanlah sedikit waktu
untuk menulis tentang bagaimana
perasaan Anda sewaktu Anda mem-
bayangkan ayat-ayat tersebut.

Carilah Kata-Kata Penghubung 
Kata-kata penghubung mencakup dan, tetapi, karena, oleh karena
itu, dan walaupun demikian. Sewaktu Anda membaca kata-kata
ini, perhatikan bagaimana kata-kata tersebut membantu Anda
memahami tentang dua gagasan atau lebih. Kadangkala kata-
kata tersebut memperlihatkan bagaimana dua hal atau lebih itu
serupa atau berbeda.

Misalnya, jika Anda memikirkan tentang apa yang dimaksud
dengan kata karena dalam Mosia 26:2–3, Anda dapat mempelajari
sebuah kebenaran penting mengenai pembelajaran tulisan suci.

Karena menunjukkan hubung-
an sebab dan akibat antara
ketidakpercayaan orang-orang
dan kemampuan mereka
untuk memahami tulisan suci
serta perkataan para nabi.

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 45:30–32 dan perhatikan bagai-
mana kata tetapi memperlihatkan kontras antara keadaan orang
jahat dan orang benar di zaman akhir.

Menekankan kata tetapi dapat
memberi kita kepastian bahwa
orang benar akan diselamat-
kan dari sebagian kehancuran
sebelum Kedatangan kedua.

Carilah Pola-Pola
Dalam 2 Nefi 31:2, Nefi
mengatakan bahwa dia
ingin menulis beberapa
kata mengenai ajaran
Kristus. Kemudian dalam
ayat 21 dia memberikan
kesaksiannya bahwa dia
baru saja menjelaskan ajar-
an Kristus. Mengetahui
bahwa Nefi mengajarkan
ajaran Kristus antara ayat 2
dan 21, kita hendaknya
kembali dan mempelajari
perkataan Nefi lebih lanjut

untuk mencari tahu apa ajaran Kristus itu.

Contoh lain menemukan pola adalah dengan mencari penjelasan
nabi tentang sebab dan akibat dengan memerhatikan cara dia
menggunakan kata jika dan maka. Dalam Imamat 26, Musa
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bernubuat tentang berkat-berkat atau kutukan-kutukan yang
akan datang kepada anak-anak Israel. Simaklah ayat 3–4, 18,
23–24, 27–28, dan 40–42 serta perhatikan bahwa Musa menggu-
nakan pola jika-maka tersebut ketika dia mengajarkan kepada
anak-anak Israel tentang apa yang akan terjadi jika mereka
mematuhi atau tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan.

Pengulangan suatu kata atau gagasan adalah pola lain yang
harus dicari. Misalnya, perhatikan berapa kali dalam Kejadian
39 penulis menyebutkan bahwa Tuhan berada bersama Yusuf.

Carilah Daftar-Daftar dalam Tulisan Suci 
Daftar membantu Anda memahami dengan lebih jelas lagi apa
yang diajarkan Tuhan dan para nabi-Nya. Sepuluh Perintah
adalah sebuah daftar (lihat Keluaran 20). Ucapan Bahagia dalam
Matius 5 dapat dengan mudah dilihat sebagai daftar. Menemukan
daftar lainnya mungkin memerlukan usaha yang lebih banyak
lagi. Misalnya, buatlah daftar dari Ajaran dan Perjanjian 68:25–31
tentang apa yang dikatakan Tuhan harus diajarkan orang tua
kepada anak-anak mereka.

Ajukan Pertanyaan

Jawablah Pertanyaan yang Diberikan dalam Tulisan Suci
Sering kali Tuhan mengajukan pertanyaan dan kemudian men-
jawabnya. Dia menanyakan kepada murid-murid bangsa Nefi,
“Harus menjadi orang yang bagaimanakah kamu ini?” Dia
kemudian menjawab, “Bahkan seperti Aku” (3 Nefi 27:27).

Pada kesempatan lainnya pertanyaan diajukan tetapi jawaban
tidak diberikan—umumnya karena penulis beranggapan bahwa
jawabannya mungkin sudah jelas. Tetapi, kadang-kadang penu-
lis tidak memberikan jawaban karena pertanyaan yang diajukan
mungkin membutuhkan pemikiran dan jawabannya mungkin
tidak muncul segera. Misalnya, bacalah Markus 4:35–41 dan
berikan jawaban terhadap empat pertanyaan di dalam ayat-ayat
tersebut seolah-olah Anda berada di sana.

Carilah Perlambangan dan Makna-Makna Simbolis 
Para nabi sering menggunakan simbol-simbol dan kiasan agar
dapat menyampaikan pesan-pesan mereka dengan lebih kuat.
Misalnya, perumpamaan adalah cara untuk menyampaikan pesan
dengan sederhana dan dalam cara yang memiliki makna yang
jauh lebih dalam. Cerita dalam suatu perumpamaan menjadikan
pelajaran yang diajarkan lebih dapat diingat dan lebih bermakna.

Saran-saran berikut dapat membantu Anda memahami simbol-
simbol dalam tulisan suci:

1. Carilah penafsiran di dalam tulisan suci. Misalnya, Lehi
memiliki penglihatan dalam 1 Nefi 8. Nefi kemudian memiliki
penglihatan di mana dia melihat apa yang dilihat ayahnya,
disertai dengan penafsiran simbol-simbol dalam penglihatan
ayahnya (lihat 1 Nefi 11–14).

Teruskan mengajukan pertanyaan seperti yang ditunjukkan dalam
bagian “Sebelum Membaca.” Sewaktu Anda membaca, Anda
mungkin perlu menyusun ulang pertanyaan-pertanyaan yang
telah Anda ajukan sebelum membaca atau Anda perlu mengaju-
kan pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali berbeda. Mencari
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adalah salah satu cara paling
penting untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih besar
dari pelajaran tulisan suci kita. Salah satu pertanyaan paling pen-
ting untuk diajukan adalah “Mengapa Tuhan telah mengilhami
penulis untuk menyertakan hal ini di dalam tulisan suci?” Carilah
petunjuk-petunjuk nyata yang kadang-kadang diberikan penulis
ketika mereka mengatakan hal-hal seperti “jadi kita lihat.”

2. Pikirkanlah tentang karakteristik simbol tersebut dan apa
yang mungkin diajarkan simbol itu kepada Anda. Alma
menggunakan keterampilan ini dalam menjelaskan Liahona
kepada putranya (lihat Alma 37:38–47).

3. Perhatikan apakah simbol tersebut mengajarkan kepada Anda
sesuatu mengenai Juruselamat. Tuhan memberi tahu Adam
bahwa “semua hal itu memberikan kesaksian tentang [Dia]”
(Musa 6:63). Misalnya, bagaimanakah unsur-unsur berbeda
dalam kisah tentang dikurbankannya Ishak oleh Abraham
bersaksi tentang Yesus Kristus?

Tulislah
Siapkan kertas atau buku catatan di dekat Anda untuk mencatat
gagasan-gagasan yang ingin Anda ingat, misalnya daftar-daftar,
wawasan-wawasan khusus yang Anda peroleh, atau perasaan
Anda tentang sesuatu yang Anda baca. Untuk membantu Anda
mengingat pemikiran-pemikiran atau wawasan-wawasan terse-
but kali berikutnya Anda membaca, Anda mungkin ingin
menuliskan juga gagasan-gagasan ini di bagian pinggir tulisan
suci Anda.

Banyak orang senang menan-
dai kata-kata atau ungkapan-
ungkapan penting di dalam
tulisan suci mereka. Tidak ada
cara yang benar atau salah
untuk melakukan hal ini.
(Anda mungkin tidak ingin
melakukannya sama sekali).
Ada orang yang mewarnai
atau menggarisbawahi kata-
kata atau ungkapan-ungkap-
an penting yang memberikan
makna khusus terhadap suatu
ayat. Cara lain untuk menan-
dai tulisan suci adalah menu-

liskan rujuk silang dengan tulisan suci lainnya di bagian pinggir.
Melakukan rujuk silang ini terhadap beberapa ayat yang mem-
bahas topik yang sama memberi Anda suatu rangkaian tulisan
suci mengenai topik tertentu yang dapat Anda temukan dengan
menemukan salah satu dari tulisan suci dalam rangkaian terse-
but. Menandai tulisan suci sering kali dapat membantu Anda
menemukan ayat-ayat penting dengan lebih cepat.

Setelah Membaca

Renungkan
Merenungkan berarti memikirkan secara mendalam mengenai
sesuatu, mempertimbangkannya di dalam pikiran Anda, meng-
ajukan pertanyaan dan mengevaluasi apa yang Anda ketahui
serta apa yang telah Anda pelajari. Ada beberapa contoh yang
baik dalam tulisan suci di mana wahyu-wahyu penting datang
sebagai akibat dari merenungkan, khususnya merenungkan
tulisan suci (lihat A&P 76:15–20; A&P 138:1–11).

Persamakan Tulisan Suci dengan Diri Anda Sendiri 
Mempersamakan tulisan suci dengan diri Anda sendiri adalah
membandingkannya dengan kehidupan Anda sendiri. Untuk
mempersamakan tulisan suci dengan keadaan Anda sendiri,
Anda perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti “Asas-
asas injil apakah yang diajarkan di dalam tulisan suci yang
baru saja saya baca?” dan “Bagaimanakah asas-asas tersebut
berhubungan dengan kehidupan saya?” Bagian penting dari
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mempersamakan tulisan suci dengan diri Anda sendiri adalah
mendengarkan bisikan Roh, yang Tuhan janjikan “akan memim-
pin kamu ke dalam seluruh kebenaran” (Yohanes 16:13).

Misalnya, Nefi mempersamakan tulisan suci dengan dirinya sen-
diri dan keluarganya dengan menghubungkan beberapa asas
yang diajarkan Yesaya dengan situasi mereka. Dia mengajarkan
kepada saudara-saudaranya bahwa mereka, seperti anak-anak
Israel, telah menyimpang dari Allah—Allah tidak menyimpang
dari mereka. Dia juga mengajarkan kepada mereka bahwa jika
mereka mau bertobat, Tuhan akan berbelas kasih dan mengampu-
ni mereka (lihat 1 Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi mengatakan bahwa
dengan mempersamakan perkataan Yesaya dengan dirinya sendi-
ri dan saudara-saudaranya, kepercayaan mereka kepada Yesus
Kristus sebagai Penebus dapat bertambah (lihat 1 Nefi 19:23).

Bacalah Ulang
Kita tidak mempelajari semuanya dalam satu bagian tulisan suci
pertama kali kita membacanya. Bahkan, diperlukan pembelajaran
seumur hidup agar dapat benar-benar memahami tulisan suci.
Sering kali, kita mulai melihat pola-pola, membayangkan dengan
lebih baik, dan lebih dalam memahami tulisan suci setelah dua
atau tiga kali pembacaan. Anda mungkin ingin mencari ajaran-
ajaran baru atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbeda
sewaktu Anda membaca ulang. Berusaha menulis ulang sebuah
cerita atau sekadar satu atau dua ayat dengan menggunakan
kata-kata Anda sendiri dapat membantu Anda mengetahui apa-
kah Anda memahami atau tidak apa yang telah Anda baca dan
membantu Anda memahami tulisan suci dengan lebih baik lagi.

Tulislah
Ada orang yang menulis jurnal di mana mereka menulis gagasan
utama dari apa yang mereka baca, bagaimana perasaan mereka
tentang apa yang mereka baca, atau bagaimana menurut mereka
apa yang telah mereka baca berlaku dalam kehidupan mereka.
Jika Anda menggunakan buku pedoman ini untuk seminari
belajar di rumah, Anda harus memiliki buku catatan untuk
memperoleh nilai. Buku catatan ini akan menjadi seperti sebuah
jurnal tulisan suci.

Adalah juga baik untuk
berbicara dengan orang lain
mengenai apa yang Anda
baca. Menuliskan beberapa
catatan agar Anda dapat
mengingat apa yang ingin
Anda bicarakan dan mem-
bahas apa yang telah Anda
pelajari akan membantu
Anda lebih memahami
serta mengingat dari apa
yang Anda baca.

Terapkan
Nilai sesungguhnya dari pengetahuan yang Anda peroleh dari
tulisan suci datang ketika Anda menjalankan apa yang Anda
pelajari. Hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan mera-
sakan kedamaian yang Dia berikan adalah beberapa di antara
berkat-berkat yang datang kepada mereka yang menjalankan
injil. Selain itu, Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menja-
lankan apa yang mereka pelajari akan diberikan lebih banyak
lagi, sementara mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka
pelajari akan kehilangan pengetahuan yang mereka miliki (lihat
Alma 12:9–11).

D
et

ai
l f

ro
m

 H
e 

Is
 R

is
en

by
 D

el
 P

ar
so

n 
©

 D
el

 P
ar

so
n

“Bergiranghatilah akan firman Kristus; karena
lihatlah firman Kristus akan menceritakan
kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan”
(2 Nefi 32:3).



Tabel Bacaan Perjanjian Baru 

M S S R K J S Minggu 1 “Mempelajari Tulisan Suci”

M S S R K J S Minggu 2 Matius 1   2   3   4   5

M S S R K J S Minggu 3 Matius 5 (lanjutan)   6   7   8   9   10

M S S R K J S Minggu 4 Matius 11   12   13   14   15   16

M S S R K J S Minggu 5 Matius 17   18   19   20   21   22   23

M S S R K J S Minggu 6 Matius 24   25   26

M S S R K J S Minggu 7 Matius 27   28   Markus 1   2   3

M S S R K J S Minggu 8 Markus 4   5   6   7   8   9   10

M S S R K J S Minggu 9 Markus 11   12   13   14   15   16

M S S R K J S Minggu 10 Lukas 1   2   3   4   5   6

M S S R K J S Minggu 11 Lukas 7   8   9

M S S R K J S Minggu 12 Lukas 10   11   12   13   14   15

M S S R K J S Minggu 13 Lukas 16   17   18   19   20   21

M S S R K J S Minggu 14 Lukas 22   23   24

M S S R K J S Minggu 15 Yohanes 1   2   3   4   5

M S S R K J S Minggu 16 Yohanes 6   7   8

M S S R K J S Minggu 17 Yohanes 9   10   11   12

M S S R K J S Minggu 18 Yohanes 13   14   15   16   17

M S S R K J S Minggu 19 Yohanes 18   19   20   21

M S S R K J S Minggu 20 Kisah Para Rasul 1   2   3   4   5

M S S R K J S Minggu 21 Kisah Para Rasul 6   7   8   9   10   11   12

M S S R K J S Minggu 22 Kisah Para Rasul 13   14   15   16   17   18   19   20

M S S R K J S Minggu 23 Kisah Para Rasul 21   22   23   24   25   26   27   28

M S S R K J S Minggu 24 Roma 1   2   3   4   5   6   7   8

M S S R K J S Minggu 25 Roma 9   10   11   12   13   14   15   16

M S S R K J S Minggu 26 1 Korintus 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

M S S R K J S Minggu 27 1 Korintus 15   2 Korintus 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

M S S R K J S Minggu 28 Galatia 1   2   3   4   5   6   Efesus 1   2   3   4   5   6

M S S R K J S Minggu 29 Filipi 1   2   3   4   Kolose 1   2   3   4   1 Tesalonika 1   2   4   5   2 Tesalonika 1   2   3

M S S R K J S Minggu 30 1 Timotius 1   2   3   4   5   6   2 Timotius 1   2   3   4   Titus 1   2   3   Filemon 1

M S S R K J S Minggu 31 Ibrani 1   2   5   7:1–4   11   12   13

M S S R K J S Minggu 32 Yakobus 1   2   3   4   5   1 Petrus 1   2   3   4   5

M S S R K J S Minggu 33 2 Petrus 1   2   3   1 Yohanes 1   2   3   4   5   2 Yohanes 1   3 Yohanes 1   Yudas 1

M S S R K J S Minggu 34 Wahyu 1   2   3   5   6   7

M S S R K J S Minggu 35 Wahyu 10   11   12   14   15

M S S R K J S Minggu 36 Wahyu 17   18   19   20   21   22

Pasal-Pasal yang Ditugaskan yang
Saya Baca Minggu Ini

Hari-Hari Saya Membaca
Sepuluh Menit atau Lebih

6
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Catatan tentang Pelayanan Fana Juruselamat 
Perjanjian Baru adalah catatan tentang kehidupan dan ajaran-
ajaran Juruselamat selama pelayanan fana-Nya. Perjanjian Baru
juga mencatat tentang perjalanan-perjalanan dan ajaran-ajaran
para Rasul-Nya setelah Dia naik ke surga. Kitab ini disebut
Perjanjian Baru karena kata testament dalam sebutan Inggrisnya,
New Testament, berarti “perjanjian.” Perjanjian adalah janji-janji
kudus yang Allah buat dengan anak-anak-Nya. Perjanjian terse-
but memungkinkan anak-anak-Nya, melalui kepatuhan mereka
terhadap perjanjian-perjanjian ini, untuk memperoleh berkat-
berkat besar di dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal di
dunia yang akan datang.

Penatua Bruce R. McConkie, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, menjelaskan, “Sebagaimana digunakan
dalam pengertian injil, testament adalah perjanjian yang dibuat
Tuhan dengan umat-Nya. Oleh karena itu kegenapan injil adalah
testament atau perjanjian yang baru dan abadi [lihat A&P 22:1],
dan injil persiapan atau Hukum Musa adalah testament atau per-
janjian Musa atau yang lebih rendah. Ketika injil dipulihkan pada
pertengahan waktu oleh Yesus dan para rasul-Nya, itu adalah
testament (perjanjian) yang baru jika dibandingkan dengan testa-
ment (perjanjian) lama yang telah berlaku sejak zaman Musa”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 jilid [1966–1973], 1:63).

Bani Israel Ketika Yesus Dilahirkan
Sejak masa para nabi zaman dahulu yaitu Abraham, Ishak, dan
Yakub (yang namanya diubah menjadi Israel), Tuhan telah memi-
lih keturunan mereka, yaitu bani Israel, untuk menjadi umat
perjanjian-Nya. Pada waktu Yesus Kristus lahir, sebagian besar
dari bani Israel telah tercerai-berai di seluruh dunia dan hilang
dari sejarah karena kejahatan mereka. Satu-satunya keturunan
Israel yang tertinggal kebanyakan adalah orang-orang Yahudi,
dan mereka telah menyimpang dari kebenaran ke dalam kege-
lapan rohani. Nabi terakhir dari masa Perjanjian Lama, Maleakhi,
mati kira-kira empat ratus tahun sebelum Yesus dilahirkan.

Pada waktu kelahiran Yesus, orang-orang Yahudi juga berada
dalam kegelapan secara politik. Mereka bukan bangsa yang
merdeka melainkan bagian dari wilayah-wilayah yang telah
ditaklukkan dan dikendalikan oleh Kerajaan Romawi.

Ikhtisar Perjanjian Baru—Daftar Isi
Lihat “Nama dan Susunan Semua Kitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru” di bagian depan Alkitab Anda. Kitab-kitab
Perjanjian Baru disusun berdasarkan jenis kitabnya, bukan ber-
dasarkan urutan kronologinya. Tandailah daftar isi Alkitab
Anda agar Anda dapat mengingat jenis kitab yang berbeda-
beda dalam Perjanjian Baru 

1. Injil. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disebut Injil,
dan masing-masing injil diberi judul sesuai dengan nama
penulisnya. Kata injil berarti “berita baik.” Injil merupakan
kesaksian dari para penulis ini mengenai kehidupan dan misi
Yesus Kristus (lihat Kamus Alkitab, “Injil”).

2. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas dan
merupakan laporannya tentang pertumbuhan Gereja di
bawah pengarahan para Rasul.

3. Surat-Surat Paulus. Kitab Roma sampai Ibrani adalah surat-
surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat-surat tersebut
diberi nama sesuai dengan nama cabang Gereja atau orang
atau kelompok orang kepada siapa surat itu ditujukan.

4. Surat-Surat Umum. Kitab Yakobus sampai Yudas juga meru-
pakan surat-surat. Surat-surat itu sering disebut surat-surat
umum dan diberi nama sesuai dengan nama para pemimpin
Gereja yang menulis surat-surat tersebut.

5. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu (kadang-kadang disebut sebagai
Apokalipse) ditulis oleh Rasul Yohanes, yang juga menulis Injil
dan surat-surat yang menyandang namanya. Wahyu adalah
laporan Yohanes tentang wahyu yang dia terima dari Tuhan.

Dapat Berarti Apakah Pembelajaran
Perjanjian Baru bagi Saya?
Juruselamat bersaksi: “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa
mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan
mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yohanes 17:3).
Adakah tempat yang lebih baik untuk belajar tentang Juruselamat
selain daripada dalam catatan tentang pelayanan fana-Nya
dalam Perjanjian Baru?

Presiden James E. Faust mengatakan, “Perjanjian Baru adalah per-
janjian yang lebih baik karena begitu banyak dipercayakan pada
hasrat dari hati dan dari pikiran. Pemurnian jiwa ini adalah bagian
dari baja penunjang dari sebuah kesaksian pribadi. Jika tidak ada
saksi di dalam hati dan pikiran, maka tidak dapat ada kesaksian.
Marilah kita mempelajari, belajar, dan menjalankan ajaran-ajaran
sulit yang diajarkan Juruselamat, agar perilaku seperti Kristus kita
dapat menggerakkan kita maju ke tingkat pencapaian rohani yang
jauh lebih tinggi” (Finding Light in a Dark World [1995], 16).

Ketika berbicara kepada kaum remaja putri Gereja mengenai
membaca tulisan suci, Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan,
“Saya berharap agar bagi Anda ini akan menjadi sesuatu yang
jauh lebih menyenangkan daripada sekadar tugas; bahwa, seba-
liknya, ini akan menjadi suatu jalinan kasih dengan firman Allah.
Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda membaca,
pikiran Anda akan diterangi dan rohani Anda akan ditingkatkan.
Pada mulanya kegiatan ini mungkin tampak menjemukan, tetapi
itu akan berubah menjadi pengalaman yang menakjubkan
dengan pemikiran-pemikiran dan perkataan-perkataan dari hal-
hal yang ilahi” (“The Light within You,” Ensign, Mei 1995, 99).

Sewaktu Anda mempelajari
Perjanjian Baru, carilah kebenaran-
kebenaran yang dapat mengajar
Anda lebih banyak lagi tentang
Yesus Kristus dan bagaimana
menerapkan injil-Nya di dalam
kehidupan Anda. Sebagai bagian
dari proses belajar Anda, Anda
harus memiliki buku catatan
wawasan dan tugas. Pastikan
untuk mencatat apa yang Anda
pelajari tentang Juruselamat,
khususnya yang mengesankan
Anda. Ini akan membantu Anda

belajar untuk mendengar bisikan-bisikan Roh dan akan mengisi
hati Anda dengan kesaksian akan Yesus Kristus.

Selamat Datang di Perjanjian Baru
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Matius mengumpulkan cukai bagi pemerintah Romawi.

Siapakah Matius?
Matius adalah pemungut cukai bagi pemerintah Romawi (lihat
Matius 9:9). Dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti
Juruselamat dan menjadi salah seorang di antara Dua Belas Rasul
yang pertama. Dia juga dikenal sebagai Lewi (lihat Markus 2:14).
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Matius, lihat Bible
Dictionary, “Matthew”).

Mengapa Matius Menulis Kitab Ini?
Jika nubuat-nubuat Perjanjian Lama dan peristiwa-peristiwa
dalam kehidupan Yesus Kristus dibandingkan dengan mata
rantai dalam dua rantai yang terpisah, kesaksian Matius dapat
dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan keduanya.
Matius mengutip Perjanjian Lama lebih banyak daripada penu-
lis Perjanjian Baru lainnya. Ayat-ayat pertama Matius memperli-
hatkan kedatangan Yesus sebagai kelanjutan dari kisah
Perjanjian Lama. Sewaktu Anda membaca, Anda akan menda-
pati bahwa Matius terus-menerus menekankan bahwa Yesus
telah menggenapi janji-janji dan nubuat-nubuat Perjanjian Lama
seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Kehidupan
Yesus Kristus

Kitab
Matius

Nubuat
Perjanjian Lama

Selain memperlihatkan bagaimana Yesus menggenapi nubuat-
nubuat Perjanjian Lama mengenai Mesias, Matius mengajarkan
bagaimana Yesus Kristus memberikan hukum yang jauh lebih
tinggi daripada Hukum Musa yang dijalankan oleh orang-
orang Yahudi dalam Perjanjian Lama (lihat Matius 5–7; khusus-
nya simaklah Matius 5:21–22, 27–28, 31–32, 38–42). Matius juga
menceritakan lebih banyak kisah daripada Markus, Lukas, atau
Yohanes mengenai bagaimana para pemimpin Yahudi menolak
Yesus meskipun banyak kesaksian menyatakan bahwa Dia adalah
Mesias mereka. Penekanan mengenai Yesus sebagai penggenapan
hukum dan nubuat Perjanjian Lama ini tampaknya menunjukkan
bahwa Matius menulis catatan ini untuk orang Yahudi dan bahwa
dia ingin agar mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias mereka.

Hanya dalam Matius 
Meskipun banyak ajaran dan kisah tentang Yesus muncul di dalam
lebih dari satu Injil, hal-hal berikut hanya terdapat dalam Matius:

Penggenapan

Matius 1:18–23

Matius 2:1–6

Matius 1:1–17

Matius 2:1–11

Matius 2:13–15

Matius 2:23

Matius 3:1–3;
11:10

Matius 4:12–23

Matius
13:10–15, 34–35

Matius 11:4–5

Matius 21:42

Matius 27:3

Matius
27:30–31, 39–44

Matius 27:34

Matius 27:38,
57–60

Nubuat

Dia akan dilahirkan dari seorang perawan (lihat
Yesaya 7:14).

Dia akan dilahirkan di Betlehem (lihat Mikha 5:2).

Dia akan menjadi keturunan Abraham dan pewa-
ris takhta Daud (lihat Yesaya 9:6–7; Abraham 2:11).

Raja-raja dari bangsa-bangsa lain akan membawa
bagi-Nya persembahan pada hari kelahiran-Nya
(lihat Mazmur 72:10).

Putra Allah akan muncul dari Mesir (lihat
Hosea 11:1).

Mesias akan disebut orang Nazaret (tak dikenal).

Seseorang akan datang sebelum Mesias untuk mem-
persiapkan jalan (lihat Yesaya 40:3; Maleakhi 3:1).

Mesias akan meluangkan waktu di Galilea (lihat
Yesaya 9:1–2).

Mesias akan menggunakan perumpamaan (lihat
Mazmur 78:2; Yesaya 6:9–11).

Mukjizat-mukjizat besar akan dilaksanakan (lihat
Yesaya 35:5–6).

Mesias akan ditolak oleh para penguasa rakyat
(lihat Mazmur 118:22; Yesaya 8:14).

Mesias akan dikhianati demi tiga puluh keping
uang perak (lihat Zakharia 11:12).

Mesias akan dipukul pada pipi-Nya (lihat Mikha
4:14), diludahi (lihat Yesaya 50:6), dan diolok-olok
(lihat Mazmur 22:7–8).

Mesias akan diberi anggur asam untuk diminum
(lihat Mazmur 69:22).

Mesias akan terbilang di antara pemberontak-
pemberontak dalam kematian-Nya dan dikubur
di antara yang kaya (lihat Yesaya 53:9, 12).

Kesaksian Matius tentang Nubuat-Nubuat
yang Digenapi oleh Yesus Kristus 

Injil Menurut Matius



• Beberapa perincian seputar kelahiran Yesus, misalnya kisah
tentang mimpi dan keputusan Yusuf untuk menikahi Maria
(lihat Matius 1:18–20), kunjungan Orang Majus (lihat Matius
2:1–13), dan pergi ke Mesir untuk menghindari Herodes dan
pembunuhan anak-anak (lihat Matius 2:14–18)

• Khotbah di Bukit yang lengkap (lihat Matius 5–7)

• Sepuluh perumpamaan yang tidak terdapat di dalam Injil-injil
lainnya

• Kebangkitan dan pemunculan Orang-Orang Suci setelah
Kebangkitan Juruselamat (lihat Matius 27:52–53)

• Sejumlah perkataan Yesus yang kerap dikutip dan penting,
misalnya, “Marilah kepada-Ku, semua yang letih dan berbeban
berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu” (Matius 11:28)

Matius mengawali kesaksi-
annya dengan sejarah kelu-
arga yang penting untuk
memperlihatkan bahwa Yesus
adalah keturunan Abraham
dan keturunan Raja Daud.
Menjadi keturunan Abraham
adalah penting karena Allah
telah menjanjikan kepada
Abraham bahwa keturunan-
nya akan memberkati dan
membawa keselamatan kepa-

da seluruh dunia (lihat Kejadian 12:2–3; Abraham 2:9–11).
Menjadi keturunan Raja Daud adalah penting karena
orang-orang Yahudi tahu bahwa Mesias akan merupakan
keturunan harfiah Daud (lihat Yesaya 11:1–9).

Penatua James E. Talmage, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, mengajarkan bahwa jika Yehuda
terus-menerus diperintah oleh raja-raja sejak masa Daud,
maka suami Maria, Yusuf “akan menjadi raja Yehuda; dan
pengganti yang sah bagi takhta tersebut adalah Yesus”
(Jesus the Christ, edisi ke 3 [1916], 87).

Kisah tentang kelahiran Kristus juga terdapat dalam Lukas 2.
Matius 1 menceritakan kisah tentang Yusuf dan kelahiran
Kristus, sementara Lukas 1–2 menceritakan kisah Maria.
Sewaktu Anda membaca Matius 1:18–25, carilah sifat-sifat
dalam pribadi Yusuf yang menjadikannya wali dan ayah
yang baik bagi Yesus.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 1
Matius 1:1–17—Lukas 3:23–38
Matius 1:18–24—Lukas 2:1–7

Matius 1
Yesus Kristus Dilahirkan 

Memahami Tulisan Suci 

Matius 1

Matius 1:18–19—“Bertunangan”
Bertunangan adalah perjanjian resmi untuk menikah. Perjanjian
itu sedemikian kuatnya sehingga jika seseorang tidak setia selama
pertunangan tersebut itu dianggap perzinaan dan dapat dihu-
kum mati (lihat Ulangan 22:23–24). Inilah alasan mengapa Yusuf
begitu cemas dengan kehamilan Maria dan apa yang harus dia
lakukan mengenainya.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Matius 1.

Mempersiapkan Ayah bagi Yesus 

1. Apakah yang Yusuf ingin lakukan ketika dia mendapati Maria
mengandung? (lihat Matius 1:18–19).

2. Apakah yang Yusuf putuskan akan dilakukannya setelah kun-
jungan malaikat di dalam mimpinya? (lihat Matius 1:20–25).

3. Meskipun Yusuf bukan ayah Yesus yang sesungguhnya, dia
pastilah jenis orang yang dipercaya Bapa Surgawi untuk
menjadi ayah bagi Yesus dalam kefanaan. Simaklah bagaimana
Yusuf menanggapi situasi-situasi dalam Matius 1:18–25 dan
tulislah paling tidak dua sifat yang dia perlihatkan yang
menurut Anda dapat Anda kembangkan sewaktu Anda
mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua.

Pada masa kelahiran Yesus orang-orang Yahudi berada di
bawah kekuasaan Romawi dan orang-orang Romawi telah
mengangkat Herodes sebagai raja mereka. Herodes bukanlah
orang Yahudi, dia adalah orang Idumea, yang telah diperto-
batkan ke dalam agama Yahudi. Dia berusaha memperoleh
dukungan dari orang-orang Yahudi dengan membangun
kembali bait suci mereka dengan biaya yang sangat mahal.
Pemerintahannya juga terkenal karena kecemburuannya
terhadap semua orang yang mungkin mengancam kekuasa-
annya dan karena tindakan-tindakan kejinya—salah satu di
antaranya dicatat dalam Matius 2 (lihat “Herodes” dalam

Matius 2
Orang-Orang Majus Mencari 

dan Menemukan Yesus

A

Mengandung (ayat 8)—Akan
memiliki bayi, hamil

Mengandung (ayat 23)—
Akan memiliki bayi, hamil

Dari Roh Kudus (ayat 8)—
Terjadi melalui kuasa Roh
Kudus (tetapi Roh Kudus
bukan ayah-Nya)

Tulus hati (ayat 19)—Hidup
benar

Yang berarti (ayat 23)—Yang
artinya, yang diterjemahkan 

Tidak bersetubuh (ayat 25)—
tidak melakukan hubungan
seksual dengannya
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Kamus Alkitab untuk keterangan lebih lanjut mengenai
raja ini dan keluarganya).

Orang-orang Majus dibimbing oleh sebuah bintang.

Dalam Matius 2 Anda juga akan membaca tentang “orang-
orang Majus dari timur” yang pergi kepada Herodes di
Yerusalem, mencari “Raja Orang Yahudi” yang baru lahir.
Banyak cerita dan legenda diceritakan mengenai orang-orang
Majus dari timur ini. Carilah apa yang dikatakan Matius
mengenai mereka yang akan menjelaskan mengapa dia secara
khusus menyebut mereka dalam kesaksiannya tentang kela-
hiran dan masa kanak-kanak Juruselamat.

Pastikan untuk membandingkan Matius 2:23 dengan Matius
3:24–26 Terjemahan Joseph Smith (TJS) dalam pasal ini.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 2
Matius 2:22–23—Lukas 2:39

Memahami Tulisan Suci 

Matius 2

Matius 2:2—“Kami Telah Melihat Bintang-Nya”
Meskipun sebuah nubuat dalam kitab Bilangan menyebutkan
Mesias sebagai “Bintang terbit dari Yakub” (Bilangan 24:17),
tidak ada nubuat khusus dalam Perjanjian Lama (seperti yang
kita miliki sekarang) mengenai bintang sebagai tanda dari kela-
hiran Mesias. Akan tetapi, nabi Kitab Mormon, Samuel, menu-
buatkan tentang “bintang baru” yang akan muncul sebagai
tanda kelahiran Juruselamat (lihat Helaman 14:5).

Ahli Taurat (ayat 4)—
Pengajar peraturan-peraturan
dan hukum-hukum Yahudi 

Dengan diam-diam (ayat 7)—
Secara pribadi, secara rahasia

Bertanya (ayat 7, 16)—
Mengajukan pertanyaan

Kemenyan, mur (ayat 11)—
Getah tumbuh-tumbuhan
wangi (beraroma laut) yang

dibakar sebagai kemenyan
dan digunakan sebagai
wangi-wangian

Membunuh (ayat 16)—
Menghabisi nyawa

Tangis, ratap (ayat 18)—
Tangisan dan kesedihan 

Ke sana (ayat 22)—Di sana

Pergilah (ayat 22)—Kembali ke

T
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Perjalanan kanak-kanak Yesus dan orang tua-Nya.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Matius 2.

Hanya Faktanya

Ada banyak kisah dan legenda yang diceritakan tentang
“orang-orang Majus dari timur.” Dengan menggunakan kete-
rangan yang terdapat dalam Matius 2:1–13, jawablah pertanya-
an-pertanyaan berikut mengenai orang-orang yang terkenal ini:

1. Berapa jumlah mereka?

2. Bagaimana mereka mengetahui ke mana harus mencari Yesus?

3. Mengapa mereka pergi ke sana?

4. Tepatnya di manakah mereka menemukan Yesus?

5. Apakah yang mereka lakukan ketika mereka mengunjungi
Yesus?

6. Apakah yang mereka lakukan setelah mereka mengunjungi
Yesus?

Menyimak Gagasan yang Diulang 

Menurut Matius 2, mengapa Yesus dilahirkan di Betlehem, dibawa
ke Mesir, kemudian dibesarkan di Nazaret? Anda mungkin ingin
menulis rujukan Ajaran dan Perjanjian 1:38 di sebelah salah satu
atau ketiga ayat yang menceritakan mengapa hal-hal itu perlu
terjadi.

Apakah yang Saya Ketahui tentang
Yesus?

1. Buatlah tabel di dalam buku catatan Anda seperti contoh di
bawah dan isilah berdasarkan apa yang Anda baca dalam
Matius 2:1–10.

APA YANG MEREKA
PERBUAT DENGAN APA
YANG MEREKA KETAHUI 

APA YANG MEREKA
KETAHUI TENTANG

YESUS

SIAPA?

Orang-orang Majus

Herodes

Para Imam Kepala
dan Ahli Taurat

C

B

A

LAUT TENGAH

MESIR

YUDEA

Betlehem

Nazaret
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2. Tulislah jawaban terhadap pertanyaan berikut: Apakah yang
saya ketahui tentang Yesus, dan apa yang sedang saya lakukan
dengan apa yang saya ketahui?

Terjemahan Joseph Smith menambahkan ringkasan singkat
mengenai masa antara masa kanak-kanak Yesus dan ketika
Dia dewasa. Matius 3 mulai ketika Yesus berusia kira-kira
tiga puluh tahun. Dalam pasal ini kita diperkenalkan kepada
seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis, yang membe-
rikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Cerita tentang kela-
hiran Yohanes, yang terjadi enam bulan sebelum kelahiran
Yesus, diceritakan dalam Lukas 2:5–25. Nabi Joseph Smith
mengajarkan bahwa ketika Herodes memerintahkan agar
anak-anak yang berusia dua tahun atau kurang di negeri
itu dibunuh (lihat Matius 2:16–18), ibu Yohanes menyem-
bunyikan dia di padang gurun, dan ayah Yohanes dibunuh
karena dia tidak mau memberi tahu di mana Yohanes
disembunyikan (lihat Teachings of the Prophet Joseph
Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], hlm.
261; lihat juga Matius 23:35).

Yohanes Pembaptis memegang kunci-kunci Imamat Harun
(lihat A&P 13) dan memiliki misi sangat penting yang telah
diramalkan oleh para nabi ratusan tahun sebelum kelahiran-
Nya (lihat Yesaya 40:3; Maleakhi 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Dalam
Matius 3 kita membaca tentang bagaimana dia mengguna-
kan kunci-kunci Imamat Harun dalam beberapa cara yang
sangat penting.

Sewaktu Anda membaca Matius 3, pikirkanlah apa yang
Anda pelajari tentang pentingnya pembaptisan dari apa
yang Yohanes ajarkan, apa yang Yesus lakukan, dan apa
yang Bapa Surgawi katakan.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 3
Matius 3:1–12—Markus 1:2–8; Lukas 3:1–20
Matius 3:13–17—Markus 1:9–11; Lukas 3:21–22; lihat juga
kesaksian Yohanes dalam Yohanes 1:29–34

Memahami Tulisan Suci 

Matius 3

Memakai jubah (ayat 4)—
Mengenakan pakaian bentuk
jubah

Ikat pinggang kulit (ayat
4)—Sabuk dari bahan kulit
yang dipakai di sekitar ping-
gangnya 

Makanan (ayat 4)—Yang
dimakan

Orang Farisi dan orang
Saduki (ayat 7)—Dua kelom-
pok pemimpin Yahudi yang
berbeda (lihat Kamus Alkitab,
“Farisi” dan “Saduki”)

Matius 3
Yesus Dibaptiskan oleh 

Yohanes Pembaptis

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan kemudian B atau C sewaktu Anda
mempelajari Matius 3.

Menggunakan Imamat Harun

1. Ajaran dan Perjanjian 13 menceritakan apa yang dikatakan
Yohanes Pembaptis ketika dia memulihkan Imamat Harun ke
bumi tahun 1829. Dia berbicara tentang tiga kunci Imamat
Harun: (1) kunci-kunci pelayanan para malaikat, (2) kunci-
kunci injil pertobatan, dan (3) kunci-kunci pembaptisan mela-
lui pencelupan bagi penghapusan dosa. Untuk masing-
masing dari ketiga kunci ini, temukan sebuah ayat (atau
kelompok ayat) dalam Matius 3 yang memperlihatkan
Yohanes menggunakan kunci tersebut. (Anda mungkin ingin
membaca Moroni 7:29–32 sebagai bantuan untuk memahami
kunci pelayanan para malaikat. Bagian tulisan suci ini tam-
paknya secara khusus berlaku terhadap apa yang dilakukan
Yohanes). Untuk masing-masing ayat yang Anda pilih, ber-
ikan penjelasan singkat mengenai bagaimana tindakan-tinda-
kan Yohanes memperlihatkan kunci imamat itu.

2. Uraikan cara-cara para pemegang Imamat Harun dewasa ini
diizinkan menggunakan ketiga kunci Imamat Harun yang
sama ini.

Pembaptisan Yesus

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

B

A

Menampi

Membersihkan tempat
pengirikan-Nya (ayat 12)—
Membersihkan tempat-Nya
untuk menuai

Mencegah Dia (ayat 14)—
Mengatakan kepada-Nya
bahwa dia tidak akan

Demikiankah sepatutnya
kita (ayat 15)—Ini adalah hal
yang benar yang harus kita
lakukan 

Turun ke atas (ayat 16)—Turun

Ular beludak (ayat 7)—Ular
berbisa (sering kali merupa-
kan simbol kejahatan)

Murka (ayat 7)—Kemarahan,
Amarah

Buah (ayat 8)—Perbuatan,
tindakan

Kapak sudah tersedia pada
akar pohon (ayat 10)—Cara
simbolis untuk mengatakan
bahwa penghakiman sudah
dekat atau Allah akan mene-
bang pohon-pohon yang
tidak membuahkan hasil di
tanah-Nya

Melepaskan (ayat 11)—
Membawa (seluruh ungkap-
an itu merupakan cara simbo-
lis Yohanes untuk mengata-
kan bahwa misi Juruselamat
jauh lebih besar daripada
misinya sendiri)

Alat penampi (ayat 12)—Alat
yang digunakan untuk memi-
sahkan biji gandum dengan
kulit luarnya yang lebih ring-
an (disebut “sekam”), yang
tidak dimakan
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1. Untuk tujuan apakah Yohanes
membaptiskan orang-orang
Yahudi? (lihat Matius 3:11).

2. Untuk tujuan apakah Yesus
dibaptiskan? (lihat Matius
3:13–15; 2 Nefi 31:5–9).

3. Mengapa menurut Anda Yesus
pergi kepada Yohanes untuk
dibaptiskan?

4. Mengapa pencelupan merupakan
simbol baptisan penting, dan
petunjuk-petunjuk apakah dalam
Matius 3:13–17 membantu kita
memahami bahwa Yesus dibap-
tiskan melalui pencelupan?

5. Bagaimanakah Bapa Surgawi memperlihatkan bahwa Dia
menyetujui pembaptisan tersebut? (lihat Matius 3:16–17).

Menjadi Misionaris

Tulislah bagaimana Anda akan menggunakan Matius 3:13–17
untuk menjelaskan kepada seseorang yang bukan anggota Gereja
bahwa Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah tiga
makhluk yang terpisah.

Penting bagi kita untuk tahu bahwa bukan saja Yesus tanpa
dosa, tetapi juga bahwa Dia “sama dengan kita, Dia telah
dicobai, hanya tidak berbuat dosa” (Ibrani 4:15). Dia
memahami godaan karena Dia pernah mengalaminya dan
bertahan. Sewaktu Anda membaca Matius 4:1–11, perhatikan
contoh sempurna yang Dia berikan kepada kita dalam cara
mengatasi godaan. Kita juga hendaknya mengenali bahwa
ujian ini datang sewaktu Dia bersiap-siap untuk mengkhot-
bahkan injil-Nya secara terbuka. Setan juga berusaha men-
cobai mereka yang hendak memberitakan injil Juruselamat di
zaman sekarang. Kita harus belajar mengatasi godaan-godaan
ini agar dapat berhasil melaksanakan pemanggilan-pemang-
gilan kita untuk mengajar dan melayani dalam nama Yesus
Kristus.

Sisa dari Matius 4 menceritakan kepada kita apa yang dila-
kukan dan diucapkan Yesus sewaktu Dia mulai berkhotbah
dan melayani di antara umat-Nya. Bacalah semua rujukan
Terjemahan Joseph Smith untuk pasal ini. Ada beberapa
perubahan yang sangat penting dalam sebelas ayat pertama.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 4
Matius 4:1–11—Markus 1:12–13; Lukas 4:1–13
Matius 4:12–17—Markus 1:14–15
Matius 4:18–22—Markus 1:16–20; Lukas 5:1–11

Matius 4
Godaan-Godaan dan Awal 

Pelayanan Yesus 

C

Memahami Tulisan Suci 

Matius 4

Matius 4:1—Padang Gurun
Padang gurun Yudea adalah tempat yang kejam dan sulit untuk
ditinggali. Tempat ini adalah gurun pasir yang sangat kering,
tanah berbatuan dengan amat sedikit tumbuhan. Pada musim
panas temperaturnya mencapai 46 derajat selsius.

Matius 4:1–11—Cara Mengatasi Godaan
Ajaran dan Perjanjian 20:22 memberi kita pengertian tambahan
dengan memberi tahu kita bahwa Yesus “tidak mengindahkan”
ketika godaan datang kepada-Nya. Penatua Neal A. Maxwell,
anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan, “Daripada
menyingkirkan godaan seperti yang Yesus lakukan, adalah
mengindahkannya yang membuat begitu banyak orang berada
dalam kesulitan! Presiden misi saya pernah mengatakan bahwa
kita mungkin tidak selalu bisa mencegah pikiran jahat masuk ke
dalam benak kita, tetapi kita tidak perlu menawarkannya kursi
dan mempersilakannya duduk” (“I Will Arise and Go to My
Father,” Ensign, September 1993, 67).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Matius 4.

Menolak Godaan

1. Buatlah tabel seperti contoh berikut dan isilah dengan kete-
rangan yang Anda temukan dalam Matius 4:1–10, dan
dengan gagasan serta pengalaman Anda sendiri.

2. Perhatikan persamaan tentang cara-cara Yesus menyingkir-
kan masing-masing dari ketiga godaan tersebut. Berdasarkan

Godaan 
Ketiga 

(ayat 8–10)

Godaan 
Kedua 

(ayat 5–7)

Godaan 
Pertama 

(ayat 2–4)

Apakah goda-
annya?

Bagaimanakah
Yesus menang-
gapinya?

Bagaimanakah
Setan menggo-
da kita dewasa
ini dengan cara
yang sama?

A

Si pencoba (ayat 3)—Setan,
iblis

Keluar (ayat 4)—Datang,
berasal 

Kota Suci (ayat 5)—Yerusalem

Bubungan (ayat 5)—Menara

Jatuhkanlah (ayat 6, 12)—
Lemparkanlah

Dia akan memerintahkan
(ayat 6)—Memberikan kuasa
untuk menjaga dan meno-
long Engkau 

Supaya ... jangan (ayat 6)—
Kalau-kalau

Terantuk (ayat 6)—Terkena 

Enyahlah (ayat 10)—Pergilah 

Segera (ayat 20)—Langsung 

Rumah-rumah ibadat (ayat
23)—Bangunan tempat orang-
orang dari kepercayaan
agama Yahudi bertemu untuk
kebaktian keagamaan 

Pelbagai (ayat 24)—Berbagai 

Sengsara (ayat 24)—Masalah,
kesakitan 
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apa yang dilakukan Yesus, selesaikanlah pernyataan nasihat
berikut mengenai menolak godaan: Salah satu alat paling pen-
ting untuk menolak godaan yang tersedia bagi saya adalah ....

Ikutlah Aku

1. Buatlah daftar
empat orang
dalam Matius
4:18–22 yang
diminta Yesus
untuk meng-
ikuti-Nya.

2. Apakah yang
dikurbankan
orang-orang itu
untuk meng-
ikuti Yesus,
dan mengapa
menurut Anda
mereka mela-
kukannya?“Datanglah kemari dan ikutlah Aku”

3. Pilihlah salah satu di antara dua situasi berikut: Seseorang
yang sedang mempertimbangkan untuk masuk menjadi ang-
gota Gereja atau seseorang yang sedang mempertimbangkan
untuk menerima panggilan misi. Untuk situasi yang Anda
pilih, buatlah daftar apa yang mungkin harus dikurbankan
orang dalam situasi tersebut, kemudian tulislah apa yang
akan Anda katakan kepada orang tersebut mengenai mengapa
pengurbanan itu pantas dilakukan.

Apakah yang akan Anda katakan seandainya Anda diminta
untuk memberikan ikhtisar mengenai ajaran-ajaran Kristus
kepada seseorang yang tahu sedikit sekali tentang Dia?
Banyak hal yang mungkin dapat Anda katakan berasal dari
apa yang disebut dengan Khotbah di Bukit, yang terdapat
dalam Matius 5–7. Kita menyadari betapa pentingnya
khotbah ini sewaktu kita menyimak bahwa Yesus memberi-
kan khotbah yang hampir sama kepada orang-orang Nefi
ketika Dia mengunjungi mereka setelah Kebangkitan-Nya
(lihat 3 Nefi 12–14). Ajaran-ajaran dari Khotbah di Bukit
membantu kita memahami apa maknanya menjadi orang
Kristen dan bahwa menjalankan ajaran-ajaran ini adalah
penting untuk menerima keselamatan dalam kerajaan Allah
(lihat Matius 7:21, 24–27; 3 Nefi 15:1). Penatua Bruce R.
McConkie, yang waktu itu adalah seorang Rasul, menulis,
“Khotbah ini adalah ... ringkasan ... dari apa yang harus
dilakukan orang untuk memperoleh keselamatan; dan konsep-
konsep kekal di dalamnya dinyatakan sedemikian rupa
sehingga para pendengar (atau pembaca) akan memperoleh
darinya, sebanyak yang diperkenankan oleh kemampuan

Matius 5
Khotbah di Bukit, Bagian 1

B

rohani mereka” (The Mortal Messiah: From Bethlehem
to Calvary, 4 jilid [1979–1981], 2:116).

Matius 5 diawali dengan serangkaian ajaran-ajaran yang
dikenal sebagai Ucapan Bahagia. Kata ucapan bahagia berasal
dari sebuah kata yang artinya “menjadi bahagia, beruntung,
atau diberkati.” Kata berbahagialah dapat ditemukan sem-
bilan kali dalam ayat 1–12. Setiap kali Yesus menggunakan
kata ini Dia menjelaskan suatu cara untuk memperoleh
kebahagiaan sejati ini yang Dia tawarkan kepada semua
orang yang datang kepada-Nya. Pikirkanlah dengan saksama
bagaimana Anda dapat menerapkan ajaran-ajaran Yesus ini
di dalam kehidupan Anda.

Dalam sebagian besar dari sisa Matius 5 Yesus mengajarkan
bagaimana hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya
memerlukan standar kesalehan yang lebih tinggi daripada
Hukum Musa. Hukum Musa tidak memiliki kekuatan
untuk membawa orang ke hadirat Allah untuk menikmati
kehidupan kekal, tetapi Yesus menjanjikan bahwa hukum
yang lebih tinggi ini akan membantu mereka masuk ke
dalam kerajaan surga dan menjadikan mereka “sempurna”
seperti Bapa mereka di Surga (lihat Matius 5:20, 48).

Memahami Tulisan Suci 

Matius 5

Lemah lembut (ayat 5)—
Tidak sombong, bersedia tun-
duk kepada Tuhan 

Murah hati (ayat 7)—Baik
hati, mau mengampuni 

Dicela (ayat 11)—Dikatakan
hal-hal yang jahat dan buruk 

Gantang (ayat 15)—Keranjang

Satu iota atau satu titik pun
(ayat 18)—Hal-hal yang sangat
kecil (sebetulnya simbol-
simbol tulisan terkecil dalam
bahasa Ibrani)

Harus dihadapkan ke
Mahkamah Agama (ayat 22)—
Dipanggil untuk diminta per-

tanggungjawabannya secara
hukum di hadapan para
pemimpin agama Yahudi 

Sesuatu (ayat 23)—Suatu

Berdamai (ayat 24)—
Menyelesaikan masalah 

Lawan (ayat 25)—Musuh

Berzina (ayat 27–28, 32)—
Hubungan seks dengan
seseorang yang bukan
pasangan Anda 

Menginginkan (ayat 28)—
Memiliki pikiran yang tidak
senonoh mengenai seseorang 

Lebih baik (ayat 29–30)—
Lebih menguntungkan
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Matius 5:13—“Kamu Adalah Garam Dunia”
Garam digunakan bukan saja untuk menambah rasa pada
makanan, tetapi juga untuk mengawetkannya agar tidak basi.
Oleh karena itu, garam digunakan sebagai simbol dalam pem-
buatan perjanjian, karena membuat dan mematuhi perjanjian
Allah memelihara kita agar tidak “basi” secara rohani. Dalam
Ajaran dan Perjanjian 101:39–40 Tuhan mengatakan bahwa mereka
yang menerima injil dan perjanjian abadi adalah garam dunia.
Garam kehilangan rasanya, maupun kemurniannya jika dicampur
dengan unsur-unsur lain, misalnya tanah. Maka garam tidak
lagi akan berguna sebagai bahan penyedap atau pengawet.

Matius 5:23–24—“Mempersembahkan
Persembahanmu di Atas Mezbah”
Kata mezbah digunakan dalam ayat ini untuk melambangkan
pengurbanan-pengurbanan yang mungkin kita buat bagi Allah.
Nasihat yang diberikan Yesus berlaku bagi apa saja yang kita
lakukan agar lebih dekat kepada Allah, misalnya membayar
persepuluhan, menghadiri pertemuan Gereja kita, melayani
dalam pemanggilan, dan lain sebagainya. Perintah dalam
Matius 5:23–24 membantu kita memahami bahwa berusaha
untuk memperbaiki pelanggaran yang kita lakukan terhadap
orang lain adalah penting dalam usaha memperbaiki hubungan
kita dengan Allah. Sesungguhnya, kita tidak dapat benar-benar
menjadi satu dengan Allah, sebanyak apa pun “persembahan”
yang kita berikan kepada-Nya, kecuali kita juga mengasihi
orang lain (lihat juga 1 Yohanes 4:20–21; Alma 34:26–29).

Matius 5:29–30—Apakah Yesus Menganjurkan
Menyingkirkan Bagian Tubuh Kita sebagai Hukuman?
Terjemahan Joseph Smith membantu kita memahami bahwa
perumpamaan ini diceritakan untuk menekankan pentingnya
apa yang Yesus ajarkan mengenai menyingkirkan dosa dari
kehidupan kita, bukan menyingkirkan bagian dari tubuh kita.
Kita harus berusaha dengan segenap kemampuan kita mengen-
dalikan diri untuk menghindari dosa, dan menyangkal semua
hal yang tidak bertuhan.

Matius 5:33–37—Bersumpah dan Sumpah 
Pada masa Yesus, banyak orang Yahudi percaya bahwa melang-
gar sumpah atau janji yang telah disumpah dalam nama Tuhan
adalah salah, tetapi melanggar sumpah yang telah dibuat dalam
nama bait suci, atau kota, atau dalam hal lainnya tidaklah
dianggap serius atau salah. Yesus mengajarkan di dalam khotbah-
Nya ini bahwa kita tidak boleh bersumpah dalam nama apa
pun atau siapa pun, melainkan harus menepati janji kita, baik
itu dibuat dengan sumpah atau tidak. Jika kita mengatakan ya,
atau tidak, itu sudah cukup.

Menceraikan (ayat 31–32)—
Mengakhiri pernikahan

Kecuali (ayat 32)—Yang tidak
termasuk

Zina (ayat 32)—Dosa seksual

Bersumpah palsu (ayat 33)—
Berdusta di bawah sumpah,
melanggar janji Anda

Bersumpah (ayat 34)—
Berjanji dalam nama Allah
atau hal-hal kudus

Memaksa (ayat 41)—
Mengharuskan

Menganiaya (ayat 44)—
Menyakiti

Pemungut cukai (ayat 46)—
Penagih pajak (lihat Kamus
Alkitab, “pemungut cukai”)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua di antara tiga kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Matius 5.

Ucapan Bahagia: Buku Pegangan
untuk Kebahagiaan 

Dalam Matius 5:3–12 Yesus berbicara tentang sikap atau perilaku
yang menuntun pada kebahagiaan sejati. Buatlah daftar
masing-masing sikap atau perilaku yang Dia sebutkan dalam
ayat-ayat itu dan beri tahu makna ayat-ayat tersebut menurut
Anda. Untuk setiap sikap atau perilaku yang Anda catat, berikan
satu contoh mengenai bagaimana menurut Anda hal itu akan
menuntun pada kebahagiaan yang lebih besar. Sewaktu Anda
memberikan contoh, pikirkanlah tentang berkat-berkat yang
dijanjikan Yesus kepada orang yang memiliki sikap atau perilaku
tersebut.

Penguasaan Tulisan Suci—Matius
5:14–16

1. Menurut 3 Nefi 18:24, bagaimanakah kita membiarkan terang
kita bersinar kepada orang lain?

2. Tulislah tentang dua cara khusus yang menurut Anda, Anda
atau seseorang seusia Anda dapat menjadi “terang” tanpa
orang lain beranggapan bahwa Anda merasa lebih baik dari-
pada mereka.

3. Menurut Matius 5:16, mengapa Anda ingin agar orang lain
melihat perbuatan baik Anda?

Hukum Kristus yang Lebih Tinggi 

Perhatikan dalam Matius 5:20 Yesus mengatakan bahwa kesa-
lehan para pengikut-Nya harus lebih besar daripada para ahli
Taurat dan orang Farisi. Ini disebabkan para ahli Taurat dan
orang Farisi dikenal karena kepatuhan ketat mereka terhadap
bagian-bagian hukum yang dapat dilihat orang. Mereka tidak
terlalu peduli mengenai menjalankan roh dari hukum yang
tidak terlihat. Dimulai dengan ayat 21, Yesus berbicara meng-
enai beragam hukum dan tradisi di bawah Hukum Musa.
Untuk masing-masing hukum dan tradisi tersebut, Dia menje-
laskan kesalehan lebih besar yang dituntut dari anggota-anggo-
ta kerajaan-Nya.

Di dalam buku catatan Anda, buatlah tabel seperti yang diperli-
hatkan di bawah untuk membandingkan Hukum Musa yang
“lama” dengan hukum Kristus yang “baru.” Di dalam kolom
“Hukum atau Standar Baru,” buatkah daftar cara-cara yang
Yesus katakan hendaknya kita terapkan untuk perintah tersebut.

Hukum atau 
Standar Baru 

“Tetapi Aku berkata
kepadamu ...”

Hukum atau 
Standar Lama 

“Kamu telah mendengar
yang difirmankan kepada
nenek moyang kita ...”

Ayat-ayat
dalam Matius 5

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

C

B
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Matius 6 adalah kelanjutan dari khotbah Yesus di bukit.
Dalam pasal ini Dia secara khusus menekankan berkat-berkat
yang datang dari mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan
kita dan menyembah-Nya karena kita mengasihi-Nya—
bukan karena kita ingin orang lain berfikir kita saleh.
Nasihat dalam ayat 25–34 khususnya diperuntukkan bagi
para Rasul yang baru saja dipanggil, dan meskipun nasihat
khusus ini mungkin bukan untuk kita semua, setiap anggota
Gereja dapat menerapkan asas-asas yang diajarkan di
dalam ayat-ayat tersebut.

Memahami Tulisan Suci 

Matius 6

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan C dan salah satu kegiatan lainnya (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Matius 6.

Ingatlah (ayat 1)—Pastikan 

Memberikan sedekah (ayat
1–4)—Menolong orang miskin

Rumah-rumah ibadat (ayat 2,
5)—Gereja, tempat memuja
dan belajar 

Bertele-tele (ayat 7)—
Mengulangi kata-kata
yang sama yang tidak ada
maknanya

Orang yang tidak mengenal
Allah (ayat 7)—Orang yang
tidak percaya kepada Allah
yang benar dan hidup 

Dikuduskan (ayat 9)—
Sucilah, kuduslah

Kesalahan (ayat 12)—Dosa,
pelanggaran 

Kesalahan orang (ayat 14)—
Dosa-dosa sesama

Muka (ayat 16)—Penampilan,
khususnya ekspresi wajah 

Mengubah (ayat 16)—
Menjadikannya tampak buruk

Merusak (ayat 19)—
Mencemari

Tidak mengindahkan (ayat
24)—Sangat tidak menyukai,
membenci

Mamon (ayat 24)—Kekayaan
duniawi

Pakaian (ayat 25)—Busana

Menabur (ayat 26)—Menanam 

Menuai (ayat 26)—Memetik
atau memanen buah atau
sayuran yang sudah matang

Menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya (ayat
27)—Meningkatkan tingginya

Bekerja (ayat 28)—Memeras
keringat

Memintal (ayat 28)—
Membuat benang untuk kain 

Berpakaian (ayat 29)—
Diperlengkapi (artinya diurusi)

Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari (ayat 34)—
Uruslah pekerjaan untuk hari
ini dan jangan biarkan masa-
lah yang dapat diketahui di
masa datang mencegah Anda
melakukan apa yang dapat
Anda capai hari ini.

Matius 6
Khotbah di Bukit, Bagian 2

Temukan Polanya 

Apa yang serupa di dalam nasihat yang diberikan Yesus me-
ngenai memberikan sedekah (Matius 6:1–4), berdoa (ayat 5–15),
dan berpuasa (ayat 16–18)? Apa yang Anda pelajari dari gagas-
an yang diulang ini mengenai apa yang dianggap Yesus sebagai
kebenaran yang sejati itu?

Doa Tuhan 

Penguasaan Tulisan Suci—Matius 6:24

1. Pikirkanlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 6:24,
bagaimanakah orang di dalam masing-masing dari tiga con-
toh berikut berusaha melayani dua orang tuan? Pada akhir-
nya apa yang dapat terjadi dalam masing-masing situasi?

a. Michael (usia 18 tahun) memilih pekerjaan yang mengha-
ruskan dia bekerja setiap hari Minggu agar dia dapat
menabung untuk misinya.

b. Donna (usia 16 tahun) mengatakan bahwa dia sedang
melaksanakan pekerjaan misi dengan memiliki seorang
pacar yang bukan anggota Gereja.

c. Brother Smith (usia 35 tahun) membayar persepuluhan dan
memberikan sumbangan puasa tambahan dari uang hasil
menjual produk-produk barang di mana dia tidak sepe-
nuhnya bersikap jujur terhadap para pelanggannya.

2. Bagaimana nasihat Yesus dalam Matius 6:19–23, 33 dapat mem-
bantu mengatasi masalah yang dibicarakan dalam ayat 24?

3. Apakah yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang memilih
Dia sebagai Tuan-Nya? (lihat Matius 6:20, 22, 33).

Orang yang lapar
boleh saja memikirkan
tentang makanan,
berbicara tentang
makanan, atau bahkan
melihat gambar
makanan, tetapi itu
tidak akan ada guna-
nya kecuali dia
menyantap makanan

itu. Dalam pasal terakhir tentang Khotbah di Bukit ini,
Yesus memberikan beberapa saran tambahan dan kemudian
menekankan bahwa berkat dari ajaran-ajaran-Nya tidak

“Dari buahnyalah kamu akan
mengenal mereka.”

Matius 7
Khotbah di Bukit, Bagian 3

C

Matius 6:5–15 berisikan beberapa di antara ajaran-ajaran Yesus
yang paling dasar mengenai doa. Ayat 9–13 biasanya disebut
Doa Tuhan. Pikirkanlah setiap ayat dari doa tersebut dan tulis-
lah di dalam buku catatan Anda apa yang menurut Anda harus
kita pelajari dari bagian dari contoh doa Yesus tersebut. Untuk
pemahaman yang lebih besar, Anda mungkin ingin menelaah
“amin” dalam Kamus Alkitab.

B
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datang hanya dari memercayai, mempelajari, atau membi-
carakannya, melainkan dari menjalankannya.

Memahami Tulisan Suci 

Matius 7

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan tiga di antara lima kegiatan berikut (A–E) sewaktu
Anda mempelajari Matius 7.

Menghakimi

1. Setelah membaca Matius 7:1–5, rangkumlah di dalam buku
catatan Anda ajaran-ajaran Yesus dengan menyelesaikan kali-
mat-kalimat berikut dengan menggunakan kata-kata Anda
sendiri:

a. Sebagaimana Anda menghakimi orang lain demikian pula
Allah akan ...

b. Sebelum Anda mengecam orang lain Anda hendaknya ...

2. Kita dapat melihat dengan jelas dalam Matius 7:1 apa yang
hendaknya tidak kita lakukan. Terjemahan Joseph Smith
menyatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi secara tidak
benar, tetapi hendaknya kita menghakimi dengan benar.
Jelaskan bagaimana menurut Anda kita dapat melakukan hal
ini (lihat Matius 7:15–20 dan Moroni 7:12–19 untuk bantuan
tambahan).

Perbedaan Apakah yang
Ditimbulkannya?

1. Perbedaan apakah yang seharusnya terjadi di dalam doa
Anda setelah mengetahui apa yang diajarkan Yesus dalam
Matius 7:7–11?

2. Keterangan tambahan apakah mengenai memohon berkat-
berkat kepada Allah terdapat dalam 3 Nefi 18:20; Ajaran dan
Perjanjian 50:28–29; serta 88:64–65?

Menggambar

Buatlah gambar yang melambangkan gagasan-gagasan yang
terdapat dalam Matius 7:13–14. Berilah label bagian-bagian dari
gambar Anda.

C

B

A

Ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur (ayat 2)—
Cara Anda mengukur (atau
menghakimi) hal-hal

Mengoyak (ayat 6)—
Menyobek

Itulah isi seluruh hukum
Taurat dan kitab para nabi
(ayat 12)—Inilah yang diajar-
kan tulisan suci (pada dasar-
nya Perjanjian Lama) 

Sesak (ayat 13–14)—Sempit

Buas (ayat 15)—Liar, lapar

Berterus terang (ayat 23)—
Mengatakan, menyatakan 

Pembuat kejahatan (ayat
23)—Yang melakukan hal-hal
yang jahat

Sama dengan (ayat 24, 26)—
Dibandingkan dengan

Didirikan (ayat 25)—Dibangun

Takjublah (ayat 28)—
Terperangahlah

Kesimpulan Penting

Orang yang bijaksana membangun di atas batu.

1. Pembahasan tentang pohon-pohon, masuk ke dalam keraja-
an, dan membangun rumah dalam Matius 7:16–27 semuanya
memiliki satu gagasan atau tema utama. Apakah itu?

2. Dengan cara bagaimanakah kisah dalam Matius 7:24–27
membantu Anda memahami dengan lebih baik lagi apa yang
dimaksud dalam Helaman 5:12?

3. Dalam kisah tentang pembangun rumah yang bijaksana dan
yang bodoh, angin “melanda” kedua rumah tersebut, tetapi
hanya satu rumah yang tetap berdiri sesudahnya. Tulislah
tentang bagaimana menjalankan injil telah membantu Anda
mengatasi suatu “badai” kehidupan.

Apakah Maknanya Ini bagi Saya?

Tulislah mengenai paling tidak dua bidang yang ingin Anda
perbaiki di dalam kehidupan Anda sementara Anda berusaha
mengikuti Yesus Kristus karena apa yang telah Anda pelajari
dalam Khotbah di Bukit.

Setelah Yesus mengajarkan Khotbah di Bukit-Nya yang luar
biasa, Dia pergi ke antara orang-orang, mengajar mereka
dan juga melaksanakan banyak mukjizat. Dalam Matius 8–9
dicatat beberapa mukjizat yang Yesus lakukan sementara
Dia berada di daerah dekat Danau Galilea.

Apakah kiranya pentingnya mukjizat-mukjizat ini? Penatua
Bruce R. McConkie, yang waktu itu adalah anggota

Matius 8–9
Yesus Melakukan 
Banyak Mukjizat

E

D
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Kuorum Dua Belas Rasul, mengajarkan bahwa meskipun
sering kali “Tuhan kita di dalam pelayanan-Nya mengkhot-
bahkan injil kerajaan; ... mengumumkan kepada semua orang
apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh keda-
maian di dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal di dunia
yang akan datang,” Juruselamat juga melaksanakan mukjizat-
mukjizat, sebagai “bukti-bukti nyata dalam penglihatan
semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya,
bahwa Dia memiliki lebih daripada sekadar kekuatan fana.
Mukjizat-mukjizat itu dapat dikatakan sebagai bukti bahwa
perkataan-Nya adalah benar” (Mortal Messiah, 2:42, lihat
juga Matius 11:3–5). Penatua McConkie juga mengajar-
kan, “mukjizat-mukjizat sendiri tidak mempertobatkan
orang pada kebenaran .... Tetapi mukjizat-mukjizat dapat
demikian mengesankan simpatisan yang tulus sehingga
menyebabkan dia mengambil langkah-langkah yang
menuntun pada iman” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:81).

Sewaktu Anda membaca laporan dalam Matius 8–9 tentang
mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, pikirkanlah apa
yang diajarkan mukjizat-mukjizat itu kepada Anda tentang
Yesus dan cara masing-masing mukjizat tersebut dapat
memperkuat iman Anda dan mendorong Anda untuk lebih
memercayai Dia.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 8–9
Matius 8:1–4—Markus 1:40–45; Lukas 5:12–16
Matius 8:5–13—Lukas 7:1–10
Matius 8:14–15—Markus 1:29–31; Lukas 4:38–39
Matius 8:18–22—Lukas 9:57–62
Matius 8:23–27—Markus 4:35–41; Lukas 8:22–25
Matius 8:28–34—Markus 5:1–20; Lukas 8:26–39
Matius 9:1–17—Markus 2:1–22; Lukas 5:17–39
Matius 9:18–26—Markus 5:21–43; Lukas 8:40–56
Matius 9:35–38—Lukas 10:2–3

Memahami Tulisan Suci 

Matius 8

Sakit kusta, kusta (ayat 2–3)—
Penyakit kusta merujuk pada
berbagai jenis penyakit kulit,
jaringan atau syaraf (lihat juga
Kamus Alkitab, “kusta”)

Perwira (ayat 5, 8, 13)—
Pemimpin dalam tentara
Romawi yang membawahkan
seratus prajurit 

Sakit lumpuh (ayat 6)—
Penyakit yang membuat
orang cacat 

Sangat menderita (ayat 6)—
Dalam keadaan sakit yang
amat sangat

Kelemahan (ayat 17)—
Kekurangan

Menanggung (ayat 17)—
Membawa

Binasa, mati (ayat 25, 32)—
Mati, hancur

Menghardik (ayat 26)—
Memerintahkan untuk berhenti

Menyiksa (ayat 29)—
Menghukum

Meminta, mendesak (ayat 31,
34)—Memohon

Matius 8:4—Mengapa Yesus Menyuruh Orang yang
Dia Sembuhkan untuk Tidak Memberi Tahu Orang
Lain Mengenai Hal itu?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 16:20 (hlm. 26).

Matius 8:21–22—Mengapa Yesus Tidak Membiarkan
Orang Itu Menguburkan Ayahnya?
Pernyataan berikut oleh Penatua Bruce R. McConkie membantu
kita memahami mengapa Yesus meminta orang tersebut untuk
mengikuti-Nya, daripada utuk pergi dan mengubur ayahnya:
“Ketika orang-orang dipanggil Allah melalui roh wahyu,
dipanggil dalam kebijaksanaan-Nya yang mahakuasa yang
mengetahui segala hal, panggilan-panggilan itu harus didahulu-
kan melebihi semua kepentingan yang berbenturan. Misionaris
yang dipanggil dengan cara demikian biasanya meninggalkan
semua kewajiban pribadi dan keluarga. Orang-orang yang dika-
sihi mungkin saja meninggal, tetapi misionaris tetap bertahan di
tempatnya, mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:304).

Adalah penting untuk mengingat bahwa tidak peduli bagaima-
napun keadaannya, kita harus mengikuti Kristus.

Matius 9

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan tiga dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Matius 8–9.

Kota-Nya sendiri (ayat 1)—
Kapernaum 

Menghujat (ayat 3)—
Berbicara secara tidak hormat
tentang hal-hal kudus

Anak Manusia (ayat 6)—
Yesus menyebut diri-Nya
Anak Manusia karena Dia
adalah Putra Allah Bapa, dan
salah satu nama Bapa Surgawi
adalah “Manusia Kekudusan”
(lihat Musa 6:57). Oleh karena
itu, Yesus adalah “Anak [atau
Putra] Orang [atau Manusia]
yang Mahakudus.”

Rumah cukai (ayat 9)—
Tempat mengumpulkan pajak

Makan (ayat 10)—
Menyantap makanan

Pemungut cukai (ayat
10–11)—Penagih pajak

Sahabat-sahabat mempelai
laki-laki (ayat 15)—Tamu-
tamu di pesta perkawinan

Mempelai (ayat 15)—Laki-laki
yang sedang menikah (sering
kali merupakan lambang ten-

tang Kristus, dan perempuan-
nya adalah Gereja)

Baju (ayat 16, 20)—Secarik
pakaian

Koyak (ayat 16)—Robek

Peniup-peniup seruling
(ayat 23)—Orang-orang yang
bermain musik

Pergilah (ayat 24)—
Minggirlah, menyingkirlah

Menertawakan Dia (ayat
24)—Mengolok-olokkan Dia,
tidak bersikap hormat

Anak Daud (ayat 27)—Nama
khusus yang memperlihatkan
bahwa mereka percaya Dia
adalah keturunan Raja Daud
yang akan menjadi raja mere-
ka, atau Mesias, atau Kristus

Bisu (ayat 32–33)—Tidak
dapat berbicara

Tergeraklah hati Yesus
dengan belas kasihan (ayat
36)—Memiliki perasaan belas
kasih

Lelah (ayat 36)—Patah sema-
ngat, lunglai
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Teladan Iman yang Besar

1. Matius 8:5–13 menceritakan
kisah tentang seorang pemim-
pin dalam tentara Romawi—
seorang bukan Yahudi, bukan
orang Israel—yang berusaha
memperoleh bantuan dari
Juruselamat. Apakah yang
dikatakan Juruselamat dalam
ayat 10 mengenai iman perwi-
ra tersebut dibandingkan
dengan iman orang-orang
Israel di masa itu?

2. Dari apa yang Anda baca
dalam Matius 8:5–9, jelaskan
sekurang-kurangnya dua cara
perwira tersebut memperli-
hatkan iman yang luar biasa.

3. Apakah yang dilakukan oleh perempuan dalam Matius
9:20–22 dan pria-pria dalam Matius 9:27–29 untuk memperli-
hatkan iman mereka?

4. Pilihlah satu bidang di dalam kehidupan Anda atau suatu
ajaran injil yang terhadapnya Anda ingin memiliki iman yang
lebih kuat. Bagaimanakah teladan perwira, perempuan, atau
kedua pria tersebut dapat membantu Anda meningkatkan
iman Anda di bidang tersebut?

“Mungkin Mukjizat Terbesar”

Penatua John A. Widtsoe, yang waktu itu adalah anggota Kuorum
Dua Belas Rasul, mengatakan, “Saya telah sampai pada pema-
haman bahwa mungkin mukjizat terbesar dalam injil Tuhan
Yesus Kristus adalah perubahan yang datang kepada seorang
pria atau wanita yang dengan iman menerima kebenaran injil dan
yang kemudian menjalankannya di dalam kehidupannya ....
Sewaktu kebenaran-kebenaran baru dan lebih besar datang,
sewaktu pemahaman terhadapnya berkembang di dalam diri kita
jika kita menerima dan menjalankannya, kita diubah dari orang
biasa menjadi kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan
yang baru” (dalam Conference Report, April 1952, 34).

Di antara semua cerita yang terdapat dalam Matius 9, yang mana
menurut Anda mungkin merupakan contoh terbaik dari jenis
mukjizat yang dibicarakan oleh Penatua Widtsoe? Mengapa?

Kapan Pergi ke Dokter

1. Menurut Matius 9:10–12, siapakah yang memerlukan dokter?

2. Bagaimana ayat-ayat ini dapat membantu Anda tumbuh secara
rohani?

3. Bagaimana ayat-ayat ini dapat membantu Anda sewaktu Anda
berusaha untuk membantu orang lain masuk menjadi anggota
Gereja atau kembali aktif di Gereja?

Dicari Pekerja

1. Menurut Matius 9:36–38, bagaimanakah perasaan Yesus?
Mengapa Dia merasa seperti itu?

2. Buatlah sebuah iklan khayalan untuk sebuah surat kabar,
yang mencari orang untuk melamar pada “pekerjaan” yang
dibicarakan Yesus dalam Matius 9:36–38. Sertakan di dalam
iklan tersebut syarat-syarat yang menurut Anda akan Yesus
inginkan dari mereka yang melayani bersama-Nya.

D
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Pada akhir Matius 9, Yesus menyatakan bahwa Dia memer-
lukan bantuan dalam melaksanakan pekerjaan besar yang
harus dilaksanakan-Nya.

Oleh karena itu, Dia memanggil dua belas pria sebagai
Rasul—suatu gelar yang artinya “yang diutus.” Tidak
seperti murid-murid lainnya yang diutus untuk menjalan-
kan misi atau melayani dalam pemanggilan-pemanggilan
Gereja lainnya, Yesus memanggil orang-orang ini sebagai
wakil dan saksi khusus bagi-Nya, dan Dia memberi mereka
kunci-kunci dan kuasa khusus untuk bertindak dan berbicara
atas nama-Nya. (Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Kamus
Alkitab, “Rasul”). Dia juga memberi mereka tugas khusus,
atau petunjuk-petunjuk, yang mengenainya kita baca dalam
Matius 10. Meskipun pesan ini pada awalnya diberikan
kepada Dua Belas Rasul, siapa pun yang dipanggil untuk
melayani sebagai wakil Tuhan untuk mengajarkan injil-Nya
dapat belajar dari asas-asas yang terdapat dalam pasal ini.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 10
Matius 10:1–4—Markus 3:13–19; Lukas 6:12–16

Memahami Tulisan Suci 

Matius 10

Mengkhianati (ayat 4)—
Berbalik menentang

Umat Israel (ayat 6)—
Keturunan dari Israel (Yakub)

Ikat pinggang (ayat 9)—Ikat
pinggang dari kain yang
memiliki kantong-kantong
untuk menyimpan uang 

Tongkat (ayat 10)—Tongkat
yang digunakan ketika
berjalan 

Layak (ayat 11, 13)—
Terhormat

Berilah salam (ayat 12)—
Sambutlah, ucapkan sambutan

Akan lebih ringan tang-
gungannya (ayat 15)—
Hukumannya akan lebih
ringan

Menyesah (ayat 17)—
Memukuli atau mencambuki

Bertahan (ayat 22)—Tidak
menyerah

Beelzebul (ayat 25)—Iblis

Seduit (ayat 29)—Sejumlah
kecil uang

Matius 10
Petunjuk-Petunjuk bagi 

Dua Belas Rasul
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Matius 10:38—“Barang Siapa Tidak Memikul Salibnya
dan Mengikut Aku, Dia Tidak Layak Bagi-Ku”
Meskipun ayat ini dan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tam-
paknya sangat keras dan menuntut bagi mereka yang mengikuti
Yesus, ayat-ayat tersebut sangat nyata bagi sejumlah anggota
baru Gereja. Presiden Gordon B. Hinckley menceritakan tentang
seorang anggota baru seperti itu. Dia adalah seorang perwira
angkatan laut dari negara bukan Kristen, yang menerima pela-
tihan profesional di Amerika Serikat. Sewaktu berada di Amerika
Serikat dia diperkenalkan kepada Gereja dan memutuskan
untuk dibaptiskan. Sebelum kembali ke kampung halamannya
dia bertemu dengan Presiden Hinckley, yang menceritakan
pembicaraan mereka:

“Saya berkata, ‘Rakyat di negara Anda bukan penganut Kristen.
Apakah yang akan terjadi jika Anda pulang ke rumah setelah
menjadi orang Kristen, dan, khususnya, seorang Kristen Mormon?’

Wajahnya menjadi muram, dan dia menjawab, ‘Keluarga saya
akan kecewa. Mereka mungkin akan mengusir saya dan meng-
anggap saya telah mati. Mengenai masa depan dan karier saya,
semua kesempatan mungkin tertutup bagi saya.’

Saya bertanya, ‘Apakah Anda bersedia membayar harga yang
demikian mahalnya untuk injil?’

Matanya yang gelap, basah dengan air mata, bersinar dari
wajah coklatnya yang tampan sewaktu dia menjawab, “Injil ini
benar, bukan?”

Merasa malu karena mengajukan pertanyaan seperti itu, saya
menanggapinya, ‘Ya, injil memang benar.’

Terhadap hal itu dia menjawab, ‘Kalau begitu tidak ada masa-
lah lagi, bukan?’” (“It’s True, Isn’t It?” Ensign, Juli 1993, 2).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Matius 10.

Dua Belas Rasul

Buatlah daftar nama Dua Belas Rasul yang disebutkan dalam
Matius 10:2–4. Lalu tulislah paling tidak satu hal yang kita keta-
hui dari tulisan suci mengenai masing-masing rasul.

Tantangan-Tantangan dan Janji-Janji
bagi Misionaris

1. Periksalah kembali Matius 10:17–18, 22–25 dan buatlah daftar
paling tidak tiga kondisi sulit yang menurut Yesus akan

B

A

TongkatTongkatIkat pinggangIkat pinggangBekalBekal

dihadapi para Rasul-Nya sewaktu mereka pergi untuk meng-
khotbahkan injil.

2. Tanyakan kepada seseorang yang telah menjalankan misi
apakah dia pernah mengalami beberapa kondisi yang telah
Anda daftarkan sewaktu dia bertugas misi. Tulislah tanda “X”
di sebelah kondisi-kondisi yang dialaminya. Mintalah orang
tersebut menceritakan kepada Anda mengenai salah satu
pengalaman itu dan bagaimana perasaannya tentang hal itu.
Tulislah di dalam buku catatan Anda sedikit mengenai apa
yang telah Anda pelajari.

3. Apakah yang dijanjikan Yesus dalam Matius 10:19–20, 26–33
yang dapat membantu mempermudah untuk menanggung
tantangan-tantangan yang Anda daftarkan di atas?

Bagaimana Ini Bisa Terjadi?

Dalam Matius 10:34–39, Yesus membuat tiga pernyataan berbeda
yang tampaknya bertentangan dengan yang biasanya kita anggap
benar. Dia mengatakan bahwa Dia tidak datang untuk membawa
damai, tetapi pedang (lihat ayat 34), bahwa Dia memisahkan
keluarga agar saling menentang (lihat ayat 35–37), dan bahwa
satu-satunya cara kita dapat memperoleh nyawa kita adalah
dengan kehilangan nyawa itu (lihat ayat 39).

1. Kita tahu bahwa injil Yesus Kristus membawa damai kepada
mereka yang menjalankannya (lihat Yohanes 14:27). Bacalah
juga Matius 10:16–18; 24:6–10; Kisah Para Rasul 12:1–2; serta
Ajaran dan Perjanjian 76:28–29 dan ceritakan mengenai saat-
saat ketika pernyataan Yesus dalam Matius 10:34 juga benar.

2. Kita tahu bahwa salah satu tujuan injil adalah untuk memete-
raikan keluarga bersama untuk selama-lamanya. Dalam situasi
apakah pernyataan Yesus dalam Matius 10:35–37 benar?

3. Bagaimana orang memperoleh nyawanya dengan kehilangan
nyawanya itu?

Yohanes Pembaptis menerima misi penting untuk memper-
siapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dia melaksanakan misinya
ini dengan (1) memberitakan makna dan roh sejati dari
Hukum Musa; (2) mengajar orang-orang untuk bertobat,
dibaptiskan, dan mempersiapkan diri untuk menerima kebe-
naran dan berkat-berkat lebih lanjut dari Mesias yang akan
datang; dan (3) memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus
adalah Mesias yang dijanjikan. Tampaknya, beberapa di
antara pengikut Yohanes yang sangat setia kepadanya
masih tidak yakin apakah Yesus benar-benar Mesias atau
Kristus. Nabi-nabi yang benar selalu mengarahkan kita
kepada Kristus dan mendorong kita untuk datang kepada-
Nya. Carilah apa yang dilakukan Yohanes untuk membantu
para pengikutnya menemukan Yesus dan mengikuti-Nya.

Matius 11
“Marilah Kepada-Ku”

C
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Yohanes Pembaptis—lebih dari seorang Nabi

Matius 11 juga berisikan salah satu undangan besar
yang disampaikan oleh Juruselamat sendiri untuk datang
kepada-Nya.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 11
Matius 11:2–19—Lukas 7:18–35
Matius 11:20–24—Lukas 10:12–15
Matius 11:25–27—Lukas 10:21–22

Memahami Tulisan Suci 

Matius 11

Katakanlah (ayat 4)—
Perlihatkanlah

Menolak Aku (ayat 6)—Malu
akan hal-hal yang Aku laku-
kan atau katakan 

Yang terkecil dalam Kerajaan
Surga (ayat 11)—Orang yang
kamu (para pemimpin agama)
anggap paling tidak penting;
Yesus mengacu kepada diri-
Nya sendiri

Diserang (ayat 12)—
Mengalami penganiayaan
dan perlawanan

Umpamakan (ayat 16)—
Bandingkan

Berkabung (ayat 17)—
Menyesali

Pelahap (ayat 19)—Seseorang
yang makan dan minum ter-
lalu banyak

Peminum (ayat 19)—Orang
yang minum terlalu banyak
anggur

Dibenarkan oleh perbuatan-
nya (ayat 19)—Dibuktikan
benar oleh pekerjaan atau
perbuatan 

Mengecam (ayat 20)—
Mengritik

Celakalah (ayat 21)—
Peringatan 

Berkabung (ayat 21)—Orang-
orang Yahudi mengenakan
pakaian yang terbuat dari
kain kasar yang ditenun dari
bulu unta atau kambing dan
menaruh abu di atas kepala
mereka sebagai tanda bahwa
mereka sedang berkabung
atau bertobat.

Lebih ringan (ayat 22, 24)—
Lebih baik (hukuman yang
lebih ringan)

Dinaikkan sampai ke langit
(ayat 23)—Dipenuhi dengan
kesombongan 

Kuk untuk lembu

Matius 11:7–11—“Di antara Mereka yang Dilahirkan
oleh Perempuan Tidak Pernah Tampil Seorang yang
Lebih Besar Daripada Yohanes Pembaptis”
Nabi Joseph Smith mengatakan,

“Bagaimanakah Yohanes dianggap sebagai salah seorang Nabi
paling besar? Mukjizat-mukjizat yang dia lakukan tidak bisa
dijadikan landasan sebagai kebesarannya.

Pertama. Dia diberi kepercayaan dengan misi ilahi untuk mem-
persiapkan jalan mendahului Tuhan. Siapakah yang diberikan
kepercayaan seperti itu sebelum atau sesudahnya? Tidak ada
seorang pun.

Kedua. Dia diberi kepercayaan dengan misi penting, dan dimin-
ta darinya, untuk membaptis Anak Manusia. Siapa lagi yang
mendapat kehormatan untuk melakukan hal itu? Siapa yang
memiliki kesempatan istimewa atau kemuliaan besar seperti
itu? Adakah orang yang menuntun Anak Manusia ke kolam
pembaptisan, dan memiliki kesempatan istimewa menyaksikan
Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, atau lambang merpati,
sebagai saksi akan tata cara tersebut ....

Ketiga. Yohanes, pada waktu itu, adalah satu-satunya pengurus
sah dalam urusan kerajaan yang ada di bumi ketika itu, dan
memiliki kunci-kunci kuasa .... Tiga alasan inilah yang menjadi-
kan dia sebagai Nabi terbesar yang pernah dilahirkan seorang
wanita” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 275–276).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Matius 11.

Melaporkan Kembali

Matius 11:1–19 menceritakan tentang dua murid Yohanes
Pembaptis yang datang untuk melihat apa yang dilakukan dan
diajarkan Yesus. Yesus memerintahkan mereka untuk kembali
kepada Yohanes serta menceritakan apa yang mereka lihat dan
dengar. Berdasarkan apa yang Anda baca dalam sembilan belas
ayat ini, tulislah tiga hal yang akan Anda laporkan kepada
Yohanes ketika Anda kembali seandainya Anda ada bersama
kedua orang tersebut. Cantumkan mukjizat-mukjizat yang kira-
nya akan Anda lihat dan kebenaran-kebenaran yang akan Anda
dengar diajarkan Yesus.

“Marilah Kepada-Ku”

1. Setelah menceritakan mengenai hukuman-hukuman yang akan
datang kepada orang jahat yang menolak-Nya (lihat Matius
11:20–24), apakah yang dijanjikan Yesus dalam Matius 11:28–30
kepada mereka yang belajar dari-Nya dan mematuhi-Nya?

2. Letih lesu dan beban berat macam apakah yang menurut
Anda dibicarakan Yesus dalam Matius 11:28?

3. Sejumlah orang berpendapat bahwa apa yang diminta Yesus
dari kita adalah suatu beban. Dari daftar berikut, pilihlah tiga

B

A

Beban (ayat 30)—Sesuatu
yang ditanggung seseorang;
kewajiban 

Berbeban berat (ayat 28)—
Membawa beban berat 

Kuk (ayat 29–30)—Rangka
dari kayu yang digunakan
oleh lembu atau orang untuk
mempermudah membawa
muatan atau beban
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yang mungkin dianggap sebagian orang beban berat dan
jelaskan mengapa menurut Anda itu adalah beban ringan
bagi mereka yang mengikuti Kristus.

• Membayar persepuluhan

• Menghadiri Gereja tiga jam seminggu 

• Menghadiri seminari

• Berpuasa

• Melayani misi

• Mempertahankan kebersihan moral 

Sebelum Anda membaca Matius 12, perlu dipahami bahwa
pada masa Yesus para rabi Yahudi telah menambahkan ke
dalam Hukum Musa serangkaian peraturan rumit yang
disebut adat istiadat nenek moyang (lihat Markus 7:5–9).
Hukum-hukum ini tidak berasal dari Tuhan, dan banyak di
antaranya kelihatan tidak masuk akal—misalnya peraturan
bahwa menyembuhkan pada hari Sabat adalah “pekerjaan”
dan oleh karena itu harus dilarang. Orang-orang Farisi,
kelompok keagamaan paling kuat di masa Yesus, sangat ketat
dalam kepatuhan mereka terhadap adat istiadat ini dan
menganggap adat istiadat itu lebih penting daripada perka-
taan para nabi. Sewaktu Anda membaca Matius 12, carilah
apa yang terjadi ketika ajaran-ajaran Yesus menentang adat
istiadat tersebut.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 12
Matius 12:1–8—Markus 2:23–28; Lukas 6:1–5
Matius 12:9–14—Markus 3:1–6; Lukas 6:6–11
Matius 12:24–32—Markus 3:22–29
Matius 12:38–42—Lukas 11:29–32
Matius 12:43–45—Lukas 11:24–26
Matius 12:46–50—Markus 3:31–35; Lukas 8:19–21

Yesus berpedoman kepada Allah; 
orang-orang Farisi berpedoman 

pada adat istiadat mereka.

Adat 
istiadat 
nenek 

moyang

ALLAH

Yesus Orang-orang Farisi 

ALLAH

Matius 12
Orang Farisi Menentang Yesus 

Memahami Tulisan Suci 

Matius 12

Matius 12:3–6—Penjelasan Tentang Apa yang Benar
Atau Salah pada Hari Sabat 
Orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus bekerja pada
hari Sabat ketika mereka memetik bulir gandum dan memakan-
nya sementara mereka berjalan bersama Yesus. Yesus meng-
gunakan dua contoh berikut untuk memperlihatkan bahwa
murid-murid-Nya mematuhi Hukum Musa bahkan meskipun
mereka melanggar adat istiadat yang dianggap orang-orang
Farisi lebih penting (lihat pendahuluan untuk Matius 12 di atas):

• Daud dan orang-
orangnya makan roti
sajian bait suci tetapi
tidak bersalah karena
mereka melaksana-
kan pekerjaan Tuhan
(lihat I Samuel
21:1–6).

• Imam-imam bait suci harus melakukan banyak hal di bait
suci pada hari Sabat yang dianggap melanggar hukum jika
dilakukan di tempat lain.

Matius 12:18–20—Nubuat Yesaya 
Makna nubuat ini adalah bahwa Mesias tidak akan membalas
menghakimi orang-orang yang menentang-Nya sebelum Dia
menyelesaikan pekerjaan-Nya. Lambang-lambang dalam ayat
20 adalah hal-hal yang dapat dengan mudah dilakukan orang
(mematahkan tanaman yang sudah terkulai dan memadamkan
api yang hampir padam), tetapi Mesias tidak akan melakukan
bahkan hal apa pun yang dengan mudah dapat Dia lakukan
(menghukum musuh-musuh-Nya) sampai pekerjaan-Nya selesai.

Matius 12:31–32—Apakah yang Dimaksud dengan
“Hujat terhadap Roh Kudus” itu?
Nabi Joseph Smith menjelaskan, “Semua dosa akan diampuni,
kecuali dosa menentang Roh Kudus; karena Yesus akan menye-
lamatkan semua orang kecuali para putra kebinasaan. Apakah
yang harus dilakukan orang untuk melakukan dosa yang tidak
terampunkan? Dia harus menerima Roh Kudus, surga telah dibu-
kakan kepadanya, dan mengenal Allah, dan kemudian berdosa

Menghukum orang yang
tidak bersalah (ayat 7)—
Mengatakan bahwa Yesus
telah melanggar hukum
padahal tidak 

Pergi dari sana (ayat 9)—
Meninggalkan tempat itu

Mati (ayat 10)—Tidak dapat
digunakan, cacat, atau menciut

Pulihlah (ayat 13)—Menjadi
sembuh 

Melarang (ayat 16)—
Memerintahkan larangan

Anak Daud (ayat 23)—Mesias

Merampas (ayat 29)—Mencuri 

Hujat (ayat 31)—Berbicara
jahat atau mengolok-olokkan
hal-hal yang kudus 

Tidak baik (ayat 33)—Tidak
dapat dimakan, busuk 

Keturunan ular beludak
(ayat 34)—Orang-orang jahat
(ular beludak adalah ular
yang berbisa)

Setiap kata sia-sia (ayat 36)—
Bahkan hal-hal kecil atau
bodoh yang diucapkan orang

Dipertanggungjawabkan
(ayat 36)—Dilaporkan

Dibenarkan (ayat 37)—
Diputuskan benar 

Dihukum (ayat 37)—
Diputuskan jahat 

Rapih teratur (ayat 44)—
Diletakkan dalam susunan
yang teratur 
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terhadap-Nya. Setelah seseorang berdosa terhadap Roh Kudus,
tidak ada pertobatan baginya. Dia harus mengatakan bahwa
matahari tidak bersinar sementara dia sendiri melihatnya; dia
harus menyangkal Yesus Kristus sementara surga telah dibuka-
kan kepadanya, dan menyangkal rencana keselamatan sementa-
ra matanya terbuka pada kebenarannya; dan sejak saat itu dia
mulai menjadi seorang musuh. Inilah kasusnya dengan banyak
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir
yang telah murtad” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 358).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Matius 12.

Hari Sabat 

Matius 12, ayat 1–9 dan 10–14, menceritakan mengenai dua
peristiwa yang berbeda ketika orang-orang Farisi menuduh Yesus
dan para murid-Nya tidak menguduskan hari Sabat. Tulislah
satu gagasan dari masing-masing laporan yang dapat membantu
Anda menguduskan hari Sabat. Sebagai bagian dari apa yang
Anda tulis, jelaskan tindakan lain, atau tindakan lebih baik,
apakah yang akan Anda lakukan karena gagasan-gagasan ini.

Itu Bergantung pada Bagaimana Anda
Memandangnya 

1. Setelah Yesus melaksanakan mukjizat yang dicatat dalam
Matius 12:22, apakah perbedaan tanggapan orang-orang
Farisi dibandingkan dengan tanggapan orang-orang lainnya?
(lihat ayat 23–24).

2. Mengapa menurut Anda dua kelompok orang yang melihat
peristiwa yang sama dapat memiliki perbedaan yang sedemi-
kian dalam pendapatnya? (lihat ayat 14).

3. Bagaimanakah tanggapan Yesus terhadap apa yang dikatakan
orang-orang Farisi mengenai diri-Nya dalam ayat 24? (lihat
ayat 25–29).

Mengikuti Teladan Yesus 

Karena Matius 12 sebagian besar mencatat tentang bagaimana
Yesus menghadapi orang-orang yang menentang-Nya, pilihlah
satu hal yang dilakukan atau dikatakan Yesus dalam pasal ini
yang menurut Anda dapat Anda gunakan dalam menghadapi
orang-orang yang menentang Gereja dan jelaskan bagaimana
Anda akan menggunakannya.

Dalam Matius 13 Yesus mengajar orang-orang melalui
cerita-cerita singkat yang disebut perumpamaan. Mengajar
melalui perumpamaan memungkinkan bagi Yesus untuk
mengungkapkan kebenaran-kebenaran besar kepada mereka
yang rohaninya siap menerima dan, pada waktu yang

Matius 13
Perumpamaan

C

B

A

sama, menutupi atau menyembunyikan kebenaran-kebenaran
itu dari orang-orang yang tidak siap menerimanya. Bahkan
orang-orang yang rohaninya siap pun harus merenung dan
berdoa agar dapat memahami sepenuhnya perumpamaan-
perumpamaan Juruselamat. Sebetulnya ini adalah suatu
berkat karena ketika kita menerima jawaban melalui Roh
kita biasanya dapat mengingatnya dengan lebih baik dan
lebih lama (lihat juga Kamus Alkitab, “perumpamaan”).

Sewaktu Anda berusaha memahami makna dari perumpamaan-
perumpamaan, pikirkanlah proses tiga langkah berikut:

1. Buatlah garis besar perumpamaan itu. Buatlah daftar
benda-benda atau orang-orang yang terlibat, tindakan-
tindakan apa yang terjadi, serta akibat dari tindakan-
tindakan tersebut.

2. Carilah petunjuk-petunjuk akan tafsirannya.
Petunjuk-petunjuk dapat mencakup pernyataan “seum-
pama” yang dibuat Yesus, situasi atau pertanyaan yang
mendorong timbulnya perumpamaan, dan apa yang
Anda ketahui tentang orang-orang yang diceritakan
dalam perumpamaan tersebut.

3. Buatlah perbandingan. Akan membantu jika Anda men-
catat apa yang Anda pelajari sewaktu Anda memikirkan
tentang tafsiran perumpamaan. Ajukan pertanyaan meng-
enai hubungan orang-orang dan benda-benda di dalam
perumpamaan serta kemudian lihatlah apakah Anda dapat
menulis jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 13
Matius 13:1–23—Markus 4:1–20; Lukas 8:4–15
Matius 13:31–32—Markus 4:30–32
Matius 13:54–58—Markus 6:1–6

Memahami Tulisan Suci 

Matius 13

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Matius 13.

Menabur (ayat 3, 27)—
Menanam benih 

Pinggir jalan (ayat 4, 19)—
Tanah keras yang telah diinjak-
injak karena dilalui (misalnya
jalan)

Memakan (ayat 4)—
Menyantap

Menjadi kering (ayat 6)—Mati

Menanggap (ayat 14)—
Memerhatikan, menyadari 

Menebal (ayat 15)—Menjadi
keras dan tidak peka 

Tahan (ayat 21)—Berlanjut

Penindasan (ayat 21)—
Kesulitan

Tipu daya (ayat 22)—Janji-janji
palsu

Lalang (ayat 25–30)—
Rumput liar 

Mengucapkan (ayat 35)—
Mengatakan

Kejahatan (ayat 41)—Dosa

Ratapan (ayat 42, 50)—
Tangisan berkabung

Pasu (ayat 48)—Wadah
(untuk menyimpan)

Ahli Taurat (ayat 52)—Orang
yang mempelajari tulisan suci
dengan tekun
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Perumpamaan tentang Penabur

Menafsirkan Perumpamaan Lainnya

Sering kali di dalam tulisan suci Tuhan meminta kita untuk
tidak takut, melainkan untuk beriman kepada-Nya dan
tujuan-tujuan-Nya (misalnya, lihat Yesaya 41:13; Markus
5:36; A&P 6:34–36). Ketika kita bertindak dalam ketakutan
kita sering membuat kesalahan, tetapi ketika kita bertindak
dalam iman kita memiliki kekuatan untuk mencapai lebih
banyak daripada yang dapat kita capai sendiri. Carilah
bagaimana rasa takut atau iman diperlihatkan dalam kisah-
kisah dalam Matius 14 dan bagaimana rasa takut atau iman
memengaruhi orang-orang yang terlibat.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 14
Matius 14:1–12—Markus 6:14–29
Matius 14:13–33—Markus 6:30–52; Lukas 9:10–17; Yohanes 6:1–21
Matius 14:34–36—Markus 6:53–56

Matius 14
“Jangan Takut”

Pilihlah salah satu di antara perumpamaan atau kelompok
perumpamaan berikut:

• Perumpamaan tentang lalang (Matius 13:24–30)

• Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi (Matius 13:31–33)

• Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang
berharga (Matius 13:44–46)

• Perumpamaan tentang pukat injil (Matius 13:47–50)

Bacalah perumpamaan-perumpamaan tersebut dengan saksama,
gunakan saran-saran untuk menafsirkan perumpamaan dalam
pendahuluan pasal ini, dan kemudian tulislah apa menurut
Anda yang Tuhan ajarkan tentang kerajaan-Nya.

B

1. Perumpamaan yang terdapat dalam Matius 13:3–8 sering dise-
but sebagai perumpamaan tentang penabur, tetapi mengapa hal
itu dapat juga disebut sebagai perumpamaan tentang tanah?

2. Dari keterangan yang diberikan dalam Matius 13:3–8, 18–23,
buatlah gambar di dalam buku jurnal Anda mengenai apa
yang terjadi terhadap benih dalam masing-masing jenis
tanah. Di samping masing-masing gambar jelaskan apa yang
Anda gambar dan apa yang dilambangkannya.

3. Tidak satu pun dari tanah di dalam perumpamaan tersebut
harus berada dalam kondisinya seperti itu. Untuk masing-
masing jenis tanah, uraikan apa yang perlu dilakukan untuk
menjadikan atau mempertahankannya sebagai tempat untuk
menanam tanaman yang sehat dan membuahkan hasil. Juga
uraikan hal apakah yang dapat dilambangkan proyek perbai-
kan tanah ini di dalam kehidupan Anda sewaktu Anda tum-
buh secara rohani.

A Memahami Tulisan Suci 

Matius 14

Matius 14:3–4—“Tidak Halal Engkau Mengambil
Herodias”
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Markus 6:17–19 (hlm.
48).

Matius 14:22–33—Petrus Berjalan di Atas Air 
Presiden Howard W. Hunter menceritakan kisah yang terdapat
dalam Matius 14:22–33 dan kemudian mengatakan,

“Merupakan keyakinan saya yang kuat bahwa jika sebagai per-
orangan, keluarga, masyarakat, dan bangsa, kita dapat, seperti
Petrus, memusatkan mata kita kepada Yesus, kita juga dapat
berjalan dengan penuh kemenangan di atas gelombang besar
ketidakpercayaan dan tetap tidak takut di tengah-tengah hem-
busan angin keraguan. Tetapi jika kita memalingkan mata kita
dari Dia yang harus kita percayai, sebagaimana begitu mudah-
nya dilakukan dan dunia begitu tergoda untuk melakukannya,
jika kita memandang pada kekuatan dan kemarahan unsur-
unsur mengerikan dan merusak di sekitar kita, daripada kepada
Dia yang dapat membantu dan menyelamatkan kita, maka
tidak dapat dihindarkan lagi kita akan tenggelam di laut perse-
lisihan dan kesedihan serta keputusasaan.

Pada saat seperti itu ketika kita merasakan air bah mengancam
akan menenggelamkan kita dan kedalamannya akan menelan
perahu iman kita yang terombang-ambing, saya berdoa agar
kita senantiasa mendengar di tengah-tengah badai dan kegelap-
an, ucapan manis Juruselamat dunia itu: ‘Tenanglah! Aku ini,
jangan takut’ (Matius 14:27)” (dalam Conference Report,
Oktober 1992, 24; atau Ensign, November 1992, 19).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Matius 14.

Berjalan di Atas Air

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai Matius
14:22–33:

A

Belas kasihan (ayat 14)—
Perasaan kasih dan peduli 

Potongan-potongan roti yang
tersisa (ayat 20)—Sisa yang
tidak dimakan orang

Memerintahkan (ayat 22)—
Menyuruh, mendesak

Memohon (ayat 36)—
Meminta
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1. Apa yang sedang dilakukan Yesus sementara para murid ber-
ada di perahu?

2. Bagaimana reaksi pertama para rasul ketika melihat Yesus
berjalan di atas air ke arah mereka?

3. Dari tanggapan Petrus, apakah yang kita ketahui mengenai
dirinya?

4. Apa yang dikatakan Matius mengenai mengapa Petrus
tenggelam?

5. Apa yang dilakukan Petrus ketika dia mulai tenggelam?

6. Bagaimana pengalaman Petrus dapat merupakan lambang
dari usaha Anda untuk datang kepada Kristus?

Adat istiadat nenek moyang, yang dibahas sebelumnya,
adalah suatu sistem tambahan yang rumit terhadap Hukum
Musa yang dikembangkan oleh para pemimpin agama Yahudi
selama bertahun-tahun. Meskipun tujuan para pemimpin itu
baik, tambahan-tambahan ini pada akhirnya menjadi lebih
penting bagi orang-orang Yahudi daripada Hukum Musa itu
sendiri—tentu saja lebih penting daripada semangat hukum
tersebut. Salah satu tambahan terhadap hukum ini melibat-
kan upacara pembasuhan sebelum menyantap makanan.
Pembasuhan itu dilakukan bukan saja untuk alasan-alasan
kesehatan, tetapi ada cara-cara khusus untuk membasuh
yang ditentukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Ketika
para murid Yesus dituduh melanggar adat istiadat nenek
moyang ini, Yesus menggunakannya sebagai kesempatan
untuk mengajar. Sewaktu Anda membaca, carilah apa yang
Yesus katakan merupakan asas-asas sejati yang dilalaikan
oleh orang-orang Yahudi dengan memusatkan perhatian
pada adat istiadat mereka. Carilah mukjizat-mukjizat lain
yang dilakukan Yesus sewaktu Anda membaca Matius 15.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 15
Matius 15:1–31—Markus 7:1–37
Matius 15:32–39—Markus 8:1–10

Memahami Tulisan Suci 

Matius 15

Apa yang ada padaku yang
dapat digunakan untuk
pemeliharaanmu (ayat 5)—
Apa yang ada padaku yang
telah kuberikan kepadamu

Orang-orang munafik (ayat
7)—Orang-orang yang tidak

memiliki keinginan benar
tetapi ingin orang lain meng-
ira mereka saleh 

Percuma (ayat 9)—Untuk
tujuan yang tidak bermanfaat

Ajaran (ayat 9)—Kebenaran
rohani

Matius 15
Apakah Tahir dan 
Tidak Tahir Itu?

Matius 15:4–6—“Untuk Persembahan kepada Allah”
Lihat kurban dalam “Memahami Tulisan Suci” untuk Markus
7:9–12 (hlm. 49).

Matius 15:22–28—Mengapa Yesus Merujuk pada
Seorang Perempuan Kanaan sebagai Anjing?
Kata Yunani yang diterjemahkan di sini sebagai “anjing” mung-
kin lebih baik kalau diterjemahkan sebagai “anak anjing,” yang
mengacu pada anjing-anjing peliharaan di rumah, atau hewan
kesayangan pemilik rumah. Pada saat pelayanan-Nya, Yesus
telah datang untuk memusatkan perhatian pada anak-anak dari
seisi rumah—orang-orang Israel—sehingga dengan demikian
Dia membandingkan perempuan bukan Yahudi dengan hewan
peliharaan di dalam rumah. Dengan imannya yang besar kepada
Tuhan, perempuan tersebut meneruskan rujukan simbolis
Yesus, dia mengatakan bahwa memang pantas bahwa hewan
peliharaan “makan remah-remah” yang jatuh dari makanan
yang diberikan kepada anak-anak seisi rumah.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Matius 15.

Menjelaskan Kata-Kata dan
Ungkapan-Ungkapan Kunci 

Jelaskan dengan singkat apa hubungan masing-masing kata atau
ungkapan berikut dengan peristiwa-peristiwa dalam Matius 15:

1. “Adat istiadat nenek moyang” (lihat ayat 2–9)

2. Menajiskan (lihat ayat 2–20)

3. Bibir, hati, dan mulut (lihat ayat 7–11, 17–20)

4. Anjing (lihat ayat 22–28)

5. Belas kasihan (lihat ayat 32–39)

6. Roti dan ikan (lihat ayat 32–39)

Pada masa terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Matius 16,
banyak orang telah menyaksikan kekuatan ajaib Juruselamat.
Akan tetapi, mereka yang benar-benar percaya kepada-Nya
jumlahnya masih sedikit. Mengapa tidak lebih banyak orang
yang mau percaya? Bukankah kemukjizatan-Nya cukup
bukti bahwa Dia adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan?

Matius 16
“Engkau adalah Mesias”

A

Menajiskan (ayat 11, 18,
20)—Membuat menjadi ber-
dosa atau tidak tahir 

Jamban (ayat 17)—Selokan,
tempat untuk membuang
limbah 

Sangat menderita (ayat 22)—
Sangat merana

Meminta (ayat 23)—Memohon

Orang timpang (ayat
30–31)—Memiliki kelainan
yang membuat lengan atau
kaki menjadi cacat
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Sewaktu Anda membaca Matius 16, carilah apa yang
diminta oleh orang-orang Farisi dan Saduki yang ditolak
oleh Yesus. Juga carilah apa yang diajarkan Yesus kepada
murid-murid-Nya yang benar-benar membawa kesaksian
dan mempertobatkan orang.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 16
Matius 16:1–12—Markus 8:11–21
Matius 16:13–28—Markus 8:27–9:1; Lukas 9:18–27

Memahami Tulisan Suci 

Matius 16

Matius 16:18—Apakah “Batu Karang” yang
Dibicarakan Yesus kepada Petrus?

Nabi Joseph Smith
mengatakan, “Yesus
di dalam ajaran-Nya
mengatakan, ‘Di atas
batu karang ini Aku
akan mendirikan jema-
at-Ku dan alam maut
tidak akan menguasai-
nya.’ Batu karang apa?
Wahyu” (Teachings of
the Prophet Joseph
Smith, 274).

Presiden David O.
McKay menulis, “Yang
Dia maksudkan di
dalamnya [Matius
16:18] adalah bahwa

karena makna nama Simon, ‘Petrus,’ adalah batu karang, maka
kesaksian ini yang berasal dari wahyu akan merupakan batu
karang di atas mana Gereja Kristus akan dibangun” (Ancient
Apostles [1964], 34).

Yesus mengajarkan kepada Petrus apa yang telah diajarkan
Petrus dan semua nabi serta rasul lainnya sejak itu—bahwa
kekuatan Gereja tereletak pada kesaksian bahwa Yesus adalah
Kristus, yang datang dari wahyu melalui kuasa Roh Kudus
kepada para anggota Gereja secara perorangan.

Matius 16:19—“Kunci Kerajaan”
Kepada Petrus dijanjikan kunci-kunci keimamatan yang akan
memungkinkan dia dan para Rasul lainnya untuk memimpin
Gereja di bumi setelah kematian dan kebangkitan Tuhan, terma-

Membedakan (ayat 3)—
Memutuskan

Ragi (ayat 6, 11)—Biang roti,
digunakan untuk mengem-
bangkan adonan roti 

Memperbincangkan (ayat
8)—Memeriksa

Menguasai (ayat 18)—
Mengatasi

Ikat (ayat 19)—Menyatukan
bersama (atau dimeteraikan
bersama)

Menegor (ayat 22)—Menyuruh
seseorang berhenti melakukan
sesuatu, membetulkan 

Memikirkan (ayat 23)—
Menginginkan

Menyangkal dirinya (ayat
24)—Melupakan diri dan
kepentingannya sendiri 

suk hak untuk melaksanakan secara sah semua tata cara yang
diperlukan bagi permuliaan. Khususnya perhatikan bahwa
Kepada Petrus dijanjikan bahwa tata cara-tata cara yang dia
lakukan di bumi akan berlaku juga di surga. Sehingga dengan
demikian, antara lain, dia akhirnya menerima kuasa untuk
memeteraikan para suami, istri, dan anak-anak bersama untuk
selama-lamanya. Kita membaca tentang bagaimana dia memper-
oleh kunci-kunci itu dalam Matius 17.

Matius 16:20—Mengapa Yesus Tidak Menginginkan
para Murid-Nya untuk Menceritakan kepada Siapa
pun bahwa Dia adalah Kristus?
Menjelang akhir pelayanan tiga tahun Yesus, Dia mengajarkan
dengan lebih terbuka lagi bahwa Dia adalah Kristus—Mesias
orang-orang Yahudi. Hal ini membuat marah para pemimpin
agama Yahudi dan secara langsung menuntun pada penyaliban-
Nya. Dengan meminta murid-murid-Nya untuk tidak meng-
ajarkan kepada umum ajaran ini pada waktu itu memungkin
bagi-Nya untuk terus mengajarkan pesan injil dan tidak mem-
buat marah orang-orang Yahudi sebelum tiba waktu-Nya untuk
diadili dan disalibkan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Matius 16.

Penguasaan Tulisan Suci—Matius
16:15–19

1. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan dalam Matius 16:15.
Setelah Petrus menjawab, apakah yang diajarkan Yesus kepa-
danya mengenai jawaban itu?

2. Menurut apa yang Yesus katakan kepada Petrus, seberapa
pentingkah bagi para anggota Gereja untuk menerima kesak-
sian mereka dengan cara ini? (lihat juga bagian “Memahami
Tulisan Suci” di atas).

3. Daripada memiliki kesaksian seperti yang dimiliki Petrus,
apakah yang diinginkan orang-orang Farisi dan Saduki?
Apakah yang dikatakan Yesus mengenai apa yang mereka
inginkan? (lihat Matius 16:1–4).

4. Mengapa kesaksian yang diterima Petrus lebih kuat dan lebih
mempertobatkan daripada “kesaksian” yang diminta orang-
orang Farisi dan Saduki?

Mengikuti Yesus

Dalam Matius 16:24–28 kita membaca apa yang diajarkan Yesus
kepada murid-murid-Nya mengenai apa artinya mengikuti Dia.
Untuk masing-masing situasi berikut, beri tahu ungkapan atau
ayat mana yang akan Anda gunakan untuk menanggapi situasi-
situasi berikut:

1. Anda ditawari bea siswa di universitas untuk masuk dalam
sebuah tim olahraga. Satu-satunya syarat adalah bahwa Anda
setuju untuk tidak melayani misi, karena pelatih merasa
bahwa misi akan mengganggu perkembangan Anda sebagai
seorang atlet.

2. Puasa membuat Anda sakit kepala dan Anda merasa bahwa
puasa tidak menolong Anda. Di rumah sedang tidak ada
orang yang dapat melarang Anda makan sehingga Anda
langsung saja pergi ke dapur.

3. Anda ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, tetapi
Anda tidak bisa ke Gereja setiap Minggu dan mengharuskan
Anda untuk meluangkan banyak waktu Anda jauh dari

B
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keluarga Anda. Orang yang menawarkan pekerjaan itu men-
janjikan kepada Anda bahwa keadaan seperti itu hanya akan
berlangsung kira-kira selama 10–12 tahun, dengan mengatakan,
“Jika Anda mengabdikan diri Anda kepada pekerjaan ini,
pada akhirnya Anda akan memperoleh kekayaan yang sangat
banyak, yang kemudian dapat Anda gunakan untuk menik-
mati apa pun yang Anda inginkan bersama keluarga Anda
dan melakukan hal-hal untuk kepentingan Gereja Anda.”

4. Seorang anggota kelas di sekolah telah memperoleh salinan
soal ujian yang sangat penting (beserta jawabannya).
Sekelompok anggota kelas berkumpul bersama untuk mem-
pelajarinya. Mereka telah mengundang Anda.

Matius 16 memberi tahu bahwa Yesus menjanjikan bagi
Petrus kunci-kunci kerajaan surga. Matius 17 memberi tahu
mengenai saat ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes meneri-
ma kunci-kunci tersebut. Kunci-kunci ini mencakup kuasa
untuk melaksanakan tata cara-tata cara keselamatan dengan
cara yang diterima oleh Allah dan kuasa untuk mengurus
Gereja Yesus Kristus di bumi. Suatu peristiwa yang serupa
dengan peristiwa dalam Matius ini terjadi di zaman kita
ketika Nabi Joseph Smith menerima kunci-kunci kerajaan
bagi masa kelegaan ini di Bait Suci Kirtland tahun 1836
(lihat A&P 110). Sejak itu kunci-kunci tersebut telah dibe-
rikan melalui penahbisan kepada setiap Presiden Gereja.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 17
Matius 17:1–23—Markus 9:2–32; Lukas 9:28–45

Memahami Tulisan Suci 

Matius 17

Berubah rupa (ayat 2)—Suatu
keadaan di mana tubuh sese-
orang diubah sementara agar
dia dapat berada di hadirat
dan kemuliaan makhluk-
makhluk surgawi serta
tidak mati 

Sakit ayan (ayat 15)—Orang
yang menderita suatu penya-
kit yang mengakibatkan tubuh

berguncang tak terkendali dan
kehilangan kendali penuh diri.

Sangat menderita (ayat 15)—
Sakit parah

Yang sesat (ayat 17)—Bobrok

Menegor (ayat 18)—
Mendesak agar seseorang
berhenti melakukan sesuatu;
membetulkan

Bea (ayat 24–25)—Pajak

Matius 17
Gunung Perubahan Rupa

Matius 17:1—Mengapa Hanya Petrus, Yakobus,
dan Yohanes yang Diundang untuk Memiliki
Pengalaman Ini?
Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan, “Petrus, Yakobus,
dan Yohanes, bertindak sebagai Presidensi Utama Gereja di
zaman mereka” (Doctrines of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R.
McConkie, 3 jilid [1954–1956], 3:152). Oleh karena itu, mereka
pergi ke Gunung Perubahan Rupa untuk menerima kunci-kunci
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dipanggil-
kan kepada mereka.

Matius 17:10—Apakah yang Dipelajari Murid-Murid
mengenai Elia?
Ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi bersama Yesus ke
gunung serta melihat Musa dan Elia, mereka diingatkan tentang
sebuah nubuat bahwa Elia akan datang sebelum kedatangan
Mesias (lihat Matius 17:10). Mereka bingung karena apa yang
baru saja mereka lihat di gunung membuktikan bahwa Yesus
adalah Mesias, tetapi Dia datang sebelum Elia menampakkan
diri di gunung, bukan setelahnya. Jawaban Yesus, seperti yang
dicatat dalam Terjemahan Joseph Smith, menjelaskan bahwa Elia
adalah sebuah sebutan yang mengacu kepada lebih dari satu
orang. Yohanes Pembaptis adalah seorang Elia yang “telah
datang” sebagai pendahulu untuk “mempersiapkan jalan” bagi
kedatangan pertama Juruselamat. Seorang Elia lainnya akan
datang di zaman akhir untuk “memulihkan segala hal” (lihat
TJS terhadap Matius 17:10–14). Presiden Joseph Fielding Smith
mengajarkan, “Joseph Smith adalah seorang Elia karena dia
diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan kedua
Tuhan kita” (Answers to Gospel Questions, dikumpulkan oleh
Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid [1957–66], 4:194).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B atau C sewaktu Anda mempelajari
Matius 17.

Apakah yang Mereka Pelajari?

Apakah yang dipelajari Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengenai
Yesus di gunung? (lihat Matius 17:1–9; Petrus kemudian mem-
berikan kesaksian tentang peristiwa ini dalam 2 Petrus 1:16–19).

Apakah yang Membuat Perbedaannya?

Matius 17:14–21 memberi tahu bagaimana Yesus menyembuh-
kan seorang pemuda yang menderita penyakit. Murid-murid
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merasa heran mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan
orang itu dengan imamat yang telah diberikan Yesus kepada
mereka.

1. Buatlah daftar tiga hal yang dikatakan Yesus yang seharusnya
dapat membantu murid-murid menyembuhkan orang itu.
Jelaskan bagaimana atau mengapa ketiga hal itu perlu.

2. Tulislah mengenai saat ketika menjalankan salah satu dari keti-
ga asas ini telah membantu Anda melakukan sesuatu yang
sulit, atau bahkan yang terasa mustahil. Jika Anda belum per-
nah mengalami hal seperti itu, berbicaralah kepada seseorang
yang menurut Anda mungkin telah mengalaminya. Tanyakan
kepada orang itu mengenai pengalamannya dan tulislah
dengan singkat mengenai apa yang Anda pelajari.

Apakah Pesannya?

Tulislah sekurang-kurangnya dua pelajaran yang menurut Anda
dapat kita pelajari dari apa yang diucapkan dan dilakukan
Yesus dalam Matius 17:24–27, dan ceritakan mengapa pelajaran-
pelajaran itu penting bagi Anda.

Umumnya, dunia menghargai dan menghormati orang-orang
yang tegar, agresif, dan menolak untuk dipermainkan.
Mengakui kesalahan sering kali dilihat oleh dunia sebagai
tanda kelemahan. Bagaimana gaya hidup seperti ini diban-
dingkan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada para
pengikuti-Nya dalam Matius 18?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 18
Matius 18:1–5—Markus 9:33–37; Lukas 9:46–48
Matius 18:6–9—Markus 9:42–48; Lukas 17:1–2
Matius 18:10–14—Lukas 15:3–7

Memahami Tulisan Suci 

Matius 18

Batu kilangan

Batu kilangan (ayat 6)—Batu
berat yang digunakan untuk
menggiling padi-padian; batu
sedemikian besarnya sehingga

harus diputar oleh seekor
keledai 

Penyesatan (ayat 7)—
Kegiatan yang akan menun-
tun orang yang lemah dan
yang tidak waspada pada
dosa atau kesalahan 

Timpang (ayat 8)—Berjalan
dengan susah payah 

Tangan kudung (ayat 8)—
Penggunaan lengan atau kaki
yang terbatas 

Matius 18
“Penyesatan” dan 

Pengampunan

C

Matius 18:6—“Tetapi Barang Siapa Menyesatkan
Salah Satu dari Anak-Anak Kecil Ini”
Dalam Matius 18:3–6 Yesus memerintahkan kita untuk bukan
saja menjadi seperti anak kecil agar dapat masuk ke dalam
kerajaan-Nya, tetapi juga untuk memastikan agar kita berperha-
tian terhadap anak-anak kecil. Ini tidak saja mencakup mereka
yang muda dalam usia, tetapi juga mereka yang masih muda
dalam injil—yang baru saja menjadikan diri mereka seperti
anak kecil untuk dapat masuk ke dalam kerajaan.

Berbicara kepada mereka yang merundung anak-anak kecil,
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Saya mendesak
Anda dengan segala kemampuan yang saya miliki untuk meng-
hentikannya, untuk lari dari perbuatan itu, untuk memperoleh
bantuan, untuk memohon pengampunan dari Tuhan dan meng-
ganti kerugian kepada mereka yang telah Anda sakiti. Allah tidak
membiarkan diri-Nya dipermainkan mengenai perundungan
anak-anak kecil-Nya” (dalam Conference Report, Oktober 1994,
74; atau Ensign, November 1994, 54).

Matius 18:8–9—Memenggal Tangan, Kaki, dan
Mencungkil Mata 
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 5:29-30 (hlm. 15).
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Menganggap rendah (ayat
10)—Memandang tidak berarti

Hilang (ayat 14)—Tersesat
(atau musnah secara rohani)

Berbuat dosa (ayat 15)—
Berdosa

Tidak mau (ayat 17)—
Menolak

Tidak mengenal Allah (ayat
17)—Orang yang tidak perca-
ya kepada Allah 

Mengadakan perhitungan
dengan hamba-hambanya
(ayat 23)—Menagih utang
setiap hambanya 

Mengadakan perhitungan
(ayat 24)—Menghitung, men-
jumlahkan 

Sepuluh ribu talenta (ayat
24)—Jumlah uang yang sangat
banyak, setara dengan jutaan
hari kerja; suatu jumlah yang
mustahil dibayar kembali 

Memohon (ayat 29)—
Meminta dengan sangat

Marah (ayat 34)—Murka

Algojo–algojo (ayat 34)—
Orang-orang bertugas di pen-
jara, tempat derita dan perla-
kuan yang kejam 
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Matius 18.

Anak-anak Kecil

1. Menurut Matius 18:3–4, dalam dua cara apakah ada hubung-
an antara kita, anak-anak kecil, dan kerajaan surga?

2. Bacalah Mosia 3:19 dan buatlah daftar cara-cara di mana kita
seharusnya menjadi seperti anak kecil. Anda mungkin perlu
menulis Mosia 3:19 di bagian pinggir tulisan suci Anda di
samping Matius 18:3–4.

3. Dari apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 18:5–14, tulislah
tiga pernyataan—dengan menggunakan kata-kata Anda sen-
diri—yang akan mendorong perlakuan yang sewajarnya ter-
hadap anak-anak.

Menyelesaikan Masalah dengan
Orang Lain

Ajaran-ajaran Yesus dalam Matius 18:15–35 dapat membantu
kita memahami beberapa cara untuk menangani saat-saat ketika
orang lain berbuat dosa kepada kita.

1. Menurut Matius 18:15–17, tiga langkah pertama apakah yang
hendaknya kita ambil ketika seseorang telah berbuat dosa ter-
hadap kita?

2. Ayat 21–35 mengajarkan mengenai apa yang harus kita laku-
kan ketika seseorang telah berbuat dosa kepada kita. Sewaktu
Anda membaca perumpamaan dalam ayat 23–34, pikirkanlah
penjelasan tentang “sepuluh ribu talenta” dan “algojo-algojo”
dalam bagian “Memahami Tulisan Suci” di atas. Tulislah
siapa atau apa dalam perumpamaan itu melambangkan yang
berikut: Anda, Juruselamat, manfaat yang Anda terima dari
Pendamaian, seseorang yang telah berbuat dosa kepada
Anda, penderitaan atas dosa-dosa yang tak dapat diampuni.

3. Tulislah apa yang dikatakan Yesus yang seharusnya kita pela-
jari dari perumpamaan ini tentang hamba yang tidak kenal
belas kasihan.

4. Pengertian lebih lanjut apa tentang asas pengampunan yang
diberikan Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian 64:8–10?

Orang-orang Yahudi di zaman Yesus berada dalam keadaan
murtad. Sebagai kelompok mereka telah menyimpang dari
praktik agama mereka yang benar sebagaimana yang
diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Ada banyak orang
Yahudi yang masih hidup dengan benar sejauh yang mere-
ka ketahui caranya—misalnya Maria, Yusuf, dan Yohanes
Pembaptis. Mereka yang memegang posisi kekuasaan dan
kepemimpinan dalam agama Yahudi, seperti para ahli
Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki, khususnya dikenal
karena kemurtadan mereka dari kebenaran. Mereka lebih

Matius 19
Apakah yang Harus Kuperbuat 

untuk Memperoleh Hidup 
yang Kekal?

B

A

peduli dengan mempertahankan kedudukan kepemimpinan
mereka daripada dengan kesalehan yang sejati. Pesan Yesus
pasti telah menyinggung perasaan terdalam mereka sewaktu
Dia mengecam kesombongan dan kemunafikan mereka.

Sewaktu Anda membaca Matius 19 dan beberapa pasal ber-
ikutnya, perhatikan bagaimana para pemimpin Yahudi
terus menyerang dan berusaha mempermalukan Yesus,
sementara Yesus terus menantang mereka dengan mendefi-
nisikan apa kesalehan yang sejati itu.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 19
Matius 19:1–9—Markus 10:1–12
Matius 19:13–30—Markus 10:13–31; Lukas 18:15–30

Memahami Tulisan Suci 

Matius 19

“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu
dengan istrinya, sehinga keduanya itu menjadi satu daging.” Penuntun
Belajar Siswa Perjanjian Baru 

Matius 19:3–12—Nasihat Yesus tentang Perkawinan
dan Perceraian 
Pertanyaan yang diajukan orang-orang Farisi kepada Yesus adalah
pertanyaan yang diperdebatkan di antara kelompok-kelompok
berbeda dari kepercayaan Yahudi. Tuhan mengizinkan perceraian
dalam Hukum Musa (lihat Ulangan 24:1–2), yang ditafsirkan oleh
sejumlah orang bahwa seorang pria dapat menceraikan istrinya
hampir untuk alasan apa pun. Mereka yang tidak memiliki hati

Bersatu (ayat 5)—Tinggal
bersama, dekat dengan 

Orang yang tidak dapat
kawin (ayat 12)—Pria yang
tidak menikah, yang secara
jasmani dibuat tidak mampu
untuk menjadi ayah.

Meninggalkan (ayat 27, 29)—
Melepaskan, mengurbankan 

Penciptaan kembali (ayat
28)—Kebangkitan

29



yang tidak murni menggunakan penafsiran hukum ini untuk
menceraikan dan menikah kembali beberapa kali untuk memu-
askan keinginan hawa nafsu mereka. Yesus secara khusus
mengecam praktik ini dan menyebutnya perzinaan (lihat
Matius 5:31–32; 19:9).

Penatua Bruce R. McConkie menulis, “Perceraian bukanlah
bagian dari rencana injil .... Dalam keadaan yang paling sem-
purna perceraian tidak diizinkan kecuali jika melibatkan dosa
seks. Di zaman sekarang ... orang-orang yang bercerai diizinkan
oleh Gereja untuk menikah kembali tanpa noda pelanggaran
susila yang menurut sistem yang lebih tinggi [yang diajarkan
Yesus] akan menyertai tindakan seperti itu” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:547).

Karena Yesus berbicara demikian kerasnya menentang percerai-
an, sejumlah murid tampaknya bertanya-tanya apakah lebih
baik jika tidak menikah sama sekali. Dalam menjawab,Yesus
mengakui bahwa ada orang yang tidak akan memiliki kesem-
patan untuk menikah, tetapi menegaskan bahwa itu merupakan
suatu pengecualian di mana Allah mengizinkannya (lihat Matius
19:10–12). Tuhan telah mewahyukan di zaman kita bahwa “per-
nikahan ditetapkan Allah” (A&P 49:15; lihat juga “Keluarga:
Pernyataan Kepada Dunia,” Liahona, Juni 1996).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Matius 19.

Perceraian

Dalam Matius 19:3–9 kita
membaca bagaimana tang-
gapan Yesus ketika orang-
orang Farisi menanyakan
kepada-Nya apakah diizin-
kan bagi seorang pria untuk
menceraikan istrinya dengan
alasan apa saja. Dengan
semakin banyaknya jumlah
perceraian dewasa ini, per-
tanyaan itu tampaknya
juga penting untuk zaman
sekarang.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan Yesus dan penjelasan yang
terdapat dalam bagian “Memahami Tulisan Suci”di atas, tulislah
pernyataan singkat yang menjelaskan pandangan Tuhan meng-
enai perceraian yang Anda inginkan agar dibaca dan dipikirkan
seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk bercerai.

Orang Muda yang Kaya

1. Mengapa orang muda yang kaya dalam cerita Matius
19:16–22 memutuskan untuk tidak mengikuti Yesus?

2. Berkat-berkat apakah yang dijanjikan Yesus kepada mereka
yang berkurban untuk mengikuti-Nya? (lihat ayat 23–30).

3. Berdasarkan apa yang dikatakan Yesus dan murid-murid-
Nya setelah orang muda itu pergi (lihat ayat 23–30), tulislah
surat seolah-olah Anda sedang menulis kepada pemuda ini
dan mencoba untuk menolongnya memahami mengapa dia
seharusnya mempertimbangkan kembali keputusannya.

B

A

Apakah Anda senang merasa penting? Apakah yang mem-
bantu Anda merasa penting? Pengakuan? Posisi kepemim-
pinan? Uang? Keberhasilan? Orang-orang Farisi di masa
Yesus mengira mereka sangat penting. Alasan mengapa
mereka beranggapan demikian serupa dengan cara-cara
orang mendefinisikan kebesaran dan siapa atau apa yang
dianggap penting di zaman sekarang. Akan tetapi, sewaktu
Anda membaca Matius 20, perhatikan apa yang dilakukan
dan dikatakan Yesus yang membantu kita memahami apa
yang penting dan apa kebesaran itu di dalam kerajaan-Nya.
Juga mungkin akan menolong untuk mengetahui bahwa
apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam Matius 20
terjadi di bulan terakhir—bahkan mungkin dua minggu
terakhir—sebelum Yesus disalibkan

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 20
Matius 20:17–34—Markus 10:32–52; Lukas 18:31–43

Memahami Tulisan Suci 

Matius 20

Cambuk yang digunakan untuk
menyesah 

Marahlah (ayat 24)—Sangat
tidak senang

Memerintah (ayat 25)—
Menjadi tuan atas

Pelayan (ayat 26, 28)—Orang
yang melayani dan meng-
urus kebutuhan-kebutuhan
orang lain 

Tebusan (ayat 28)—
Pembayaran (atas mereka
yang ditawan dan perlu
dibebaskan) 

Menegor (ayat 31)—Mendesak
dengan kuat supaya berhenti

Tuan rumah (ayat 1)—
Pemilik rumah 

Menganggur (ayat 3, 6)—
Tidak melakukan apa-apa,
tidak bekerja 

Hari malam (ayat 8)—Saat
matahari terbenam

Mandor (ayat 8)—Orang
yang diberi tanggung jawab
atas hal-hal milik orang lain 

Bersungut-sungut (ayat 11)—
Mengeluh

Ambillah bagianmu (ayat
14)—Ambillah yang menjadi
milikmu—yang telah Anda
sepakati

Disesah (ayat 19)—Dipukuli
dengan cambuk yang diberi
potongan-potongan tulang atau
batu pada ujung-ujungnya

Anak-anak Zebedeus (ayat
20)—Rasul Yakobus dan
Yohanes

Matius 20
Yesus Kembali Mendefinisikan

Kebesaran 
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Matius 20.

Perumpamaan tentang Orang-Orang
Upahan

Perumpamaan dalam Matius 20:1–16 tampaknya merupakan
tanggapan terhadap pembicaraan Yesus dengan Petrus pada
akhir Matius 19. Petrus telah menanyakan tentang upah yang
akan dia peroleh atas pengurbanan yang menurutnya telah dia
lakukan untuk melayani di dalam kerajaan. Perhatikan bahwa
perumpamaan tersebut berakhir dengan cara yang sama
dengan Matius 19.

1. Buatlah tabel di dalam buku catatan Anda seperti contoh di
bawah. Isilah dengan keterangan yang Anda pelajari dalam
Matius 20:1–16.

2. Apakah yang kita pelajari dari perumpamaan ini tentang
melayani di dalam kerajaan Tuhan?

3. Pesan penghiburan apakah yang dapat diberikan perumpa-
maan ini kepada para anggota baru Gereja?

Jumlah uang
sesungguhnya
yang dibayar-
kan kepada

mereka 
Jumlah jam

kerja 

Jumlah uang yang
sepakat untuk dibayar-

kan orang tersebut
kepada para pekerja

upahan 

Jam pekerja
upahan

dipekerjakan 

A

Bagaimana Anda Dapat Menjadi Besar

Dalam Matius 20:20–28 kita membaca apa yang dikatakan Yesus
setelah ibu Yakobus dan Yohanes menanyakan kepada-Nya apa-
kah putra-putranya dapat memiliki tempat yang penting dalam
kerajaan Allah.

1. Pilihlah apa menurut Anda merupakan tiga kata atau ung-
kapan paling penting dalam jawaban Juruselamat terhadap
permintaannya itu dan jelaskan mengapa Anda memilih kata
atau ungkapan tersebut.

2. Buatlah daftar contoh-contoh dari Matius 20:17–19, 28–34
mengenai bagaimana Juruselamat memperlihatkan jenis-jenis
kebesaran yang dibicarakan-Nya.

Yesus tahu bahwa misi fana-Nya
akan berakhir (lihat Matius
20:17–19). Akan tetapi, sebelum
Dia mati, Dia memberikan kepa-
da para pemimpin Yahudi di
masa itu kesaksian-kesaksian
tambahan bahwa Dia benar-
benar Mesias yang dijanjikan
oleh para nabi suci sejak permu-
laan. Sewaktu Anda membaca
Matius 21–22, carilah banyak

kesaksian berbeda yang diberikan Yesus kepada para
pemimpin Yahudi. Ini mencakup penggenapan nubuat, ajar-
an-ajaran dan kesaksian-Nya, serta kesaksian banyak orang
lainnya—termasuk mereka yang menyerukan “Hosana”
kepada Raja mereka sewaktu Dia masuk ke Yerusalem.

Matius 21 memulai minggu terakhir kehidupan fana
Juruselamat.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 21–22
Matius 21:1–11—Markus 11:1–11; Lukas 19:29–44; Yohanes 12:12–19
Matius 21:12–17—Markus 11:15–19; Lukas 19:45–48
Matius 21:18–22—Markus 11:12–14, 20–24
Matius 21:23–27—Markus 11:27–33; Lukas 20:1–8
Matius 21:33–46—Markus 12:1–12; Lukas 20:9–19
Matius 22:15–46—Markus 12:13–37; Lukas 20:20–44

Memahami Tulisan Suci 

Matius 21

Telah dekat (ayat 1)—
Mendekati

Hosana (ayat 9, 15)—
Selamatkanlah sekarang!

(Ini adalah seruan pujian yang
digunakan orang-orang untuk
mengatakan bahwa mereka
tahu Yesus adalah Mesias dan
dapat menyelamatkan mereka).

Matius 21–22
Saksi Terakhir di Yerusalem

B
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Matius 21:1–11—Apa Pentingnya Yesus Mengendarai
Seekor Keledai Masuk ke Yerusalem?
Nabi Zakharia mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi dapat
mengenali Mesias mereka ketika Dia mengendarai seekor kele-
dai masuk ke Yerusalem (lihat Zakharia 9:9; Matius 21:4–5).
Keluarga kerajaan Israel biasanya mengendarai keledai (lihat
Hakim-Hakim 5:10; 10:4; 12:14; II Samuel 16:1–2; I Raja-raja
1:33). Oleh karena itu ketika Yesus datang memasuki Yerusalem
dengan mengendarai seekor keledai Dia datang sebagai raja
Israel, Mesias, dalam penggenapan akan nubuat tersebut.

Matius 21:12–13—Mengapa Orang-Orang Membeli,
Menjual, dan Menukar Uang di Bait Suci?

Peristiwa-peristiwa dalam Matius 21 terjadi pada minggu Paskah.
Selama minggu itu, orang-orang Yahudi dari banyak negara
datang ke bait suci untuk beribadat dan mempersembahkan
kurban. Pada waktu itu binatang-binatang yang akan diguna-
kan untuk kurban dapat dibeli dan uang asing ditukarkan
untuk memudahkan para pelancong. Juruselamat keberatan ter-
hadap jual beli ini karena dua alasan: Jual beli ini dilakukan di
rumah Tuhan dan dilaksanakan seperti “sarang penyamun.”

Matius 21:19–20—Pohon Ara yang Dikutuk
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Markus 11:12–14, 20–21
(hlm. 52).

Matius 22

Ternak piaraan (ayat 4)—
Binatang-binatang untuk
dipersembahkan sebagai
kurban

Yang lain (ayat 6)—Yang
tersisa

Menangkap hamba-
hambanya itu, menyiksa-

nya dan membunuhnya (ayat
6)—Memperlakukan mereka
dengan kejam dan membunuh
mereka 

Menjerat Yesus dengan
suatu pertanyaan (ayat 15)—
Memaksa Dia mengatakan
hal yang salah 

Keringlah, menjadi kering
(ayat 19–20)—Mulai mati

Siapakah di antara kedua
orang itu (ayat 31)—Yang
manakah di antara mereka
berdua

Menanam pagar sekeliling-
nya (ayat 33)—Memasang
pagar di sekitarnya 

Penggarap-penggarap (ayat
33–35, 38, 40–41)—Petani-
petani yang mengerjakan

Supaya warisannya menja-
di milik kita (ayat 38)—
Mewarisi yang dimiliki pemi-
lik atau ayah

Menyerahkan (ayat 41)—
Memberikan

Mengerti (ayat 45)—
Memahami, menyadari 

Matius 22:11–14—Orang yang Tidak “Berpakaian Pesta”
Memahami salah satu adat istiadat di zaman Yesus membantu
kita memahami mengapa orang yang tidak berpakaian pesta
diperlakukan seperti itu. “Sudah diketahui secara umum bahwa
orang harus berpakaian dengan pantas sewaktu tampil di
hadapan raja. Pakaian seorang tamu merupakan cerminan rasa
hormat terhadap tuan rumah. Juga dipahami secara umum
bahwa pakaian yang pantas untuk peristiwa seperti itu adalah
jubah berwarna putih. Tampaknya orang-orang yang diundang
dari persimpangan-persimpangan jalan tidak memiliki waktu
atau uang untuk membeli pakaian pesta pernikahan, sehingga
raja menyediakan pakaian untuk tamunya dari lemari pakaian-
nya sendiri, suatu perbuatan yang dianggap lazim. Sehingga
semua orang diundang untuk memakai pakaian kerajaan.
Orang yang diusir memilih untuk memakai pakaiannya sendiri,
bukannya menerima apa yang telah disediakan oleh raja”
(Joseph F. McConkie, “Triumphal Entry and a Day of Debate,”
dalam Studies in Scripture: Jilid 5, The Gospels, diedit oleh Kent P.
Jackson dan Robert L. Millet [1986], 381). Orang yang tidak ber-
pakaian secara layak di dalam perumpamaan ini adalah simbol
bagi para pemimpin Yahudi yang merasa bahwa mereka dapat
masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa mengenakan jubah kebe-
naran yang disyaratkan oleh Allah (lihat Wahyu 19:7–8).

Matius 22:23–32—Pernikahan dalam Kebangkitan 
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 20:27–38 (hlm. 77).

Matius 22:36–38—“Hukum yang Terutama dan yang
Pertama”

Presiden Ezra Taft Benson berbicara
mengenai pentingnya mengutamakan
Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia
menasihati, “Ketika kita mengutamakan
Allah, semua hal lainnya akan bergeser
ke tempat yang semestinya atau
menyingkir dari kehidupan kita. Kasih
kita kepada Tuhan akan mengatur
pengakuan kasih kita, tuntutan waktu
kita, kepentingan-kepentingan yang
kita kejar, dan urutan prioritas kita”

(dalam Conference Report, April 1988, 3; atau Ensign, Mei 1988, 4).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Matius 21–22.

Buatlah Perbandingan

Sebagian besar cerita dan perumpamaan dalam Matius 21–22
ditujukan kepada para pemimpin Yahudi di Yerusalem yang
berusaha mempermalukan Yesus dan menjadikan mereka tam-
pak baik di hadapan semua orang yang berkumpul untuk mera-
yakan Paskah. Cara Yesus menjawab justru membuat situasinya
terbalik. Dari apa yang telah Anda pelajari dalam Perjanjian
Baru dan bantuan yang diberikan dalam bagian “Memahami

A

Diperbolehkan (ayat 17)—Sah

Pajak (ayat 17, 19)—Cukai

Gambar (ayat 20)—Rupa atau
kemiripan 

Tulisan (ayat 20)—Kata-kata
yang tertera pada uang logam 

Membangkitkan keturunan
(ayat 24)—Memiliki anak

Keturunan (ayat 25)—Anak
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Tulisan Suci” di atas, bagaimanakah para pemimpin Yahudi itu
menyerupai:

1. Pohon ara dalam Matius 21:17–20?

2. Putra yang pertama dalam Matius 21:28–32?

3. Penggarap-penggarap dalam Matius 21:33–41?

4. Tamu-tamu pesta pernikahan dan orang yang tidak berpakai-
an pesta dalam Matius 22:1–14?

Banyak Saksi dan Banyak Bukti 

Umpamakan Anda adalah orang yang percaya kepada Kristus
pada saat kejadian dalam Matius 21–22. Anda memiliki seorang
teman yang adalah orang Farisi. Tulislah sepucuk surat kepada-
nya, dengan mengunakan kesaksian-kesaksian dan bukti yang
diberikan dalam Matius 21–22, untuk mencoba menolongnya
memahami bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan,
yaitu Kristus. Anda hendaknya menyertakan paling tidak tiga
peristiwa berbeda yang terjadi dalam pasal-pasal ini sebagai
bagian dari surat Anda. Beberapa dari bagian tulisan suci yang
lebih menolong adalah Matius 21:1–11,12–16, 23–27 dan
22:15–33, 41–46.

Membayar Pajak 

Salah satu cara orang-orang Farisi mengira dapat mempermalu-
kan Yesus adalah dengan menanyakan kepada-Nya mengenai
apakah orang-orang Yahudi seharusnya membayar pajak kepa-
da orang Romawi. Laporannya dicatat dalam Matius 22:15–22.
Jika Yesus mengatakan bahwa mereka dibenarkan untuk mem-
bayar pajak, maka orang-orang Farisi dapat menuduh-Nya
sebagai pendukung Roma—yang dibenci oleh orang-orang
Yahudi. Jika Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi
seharusnya tidak membayar pajak kepada Roma, maka orang-
orang Farisi dapat melaporkan Yesus kepada para pejabat
Romawi sebagai pemberontak yang menentang pemerintah.

1. Bagaimanakah Yesus menjawab pertanyaan mereka?

2. Pada uang logam tersebut terdapat gambar Kaisar. Apakah
yang memiliki gambaran Allah di dalamnya (lihat Kejadian
1:26–27) dan apakah yang harus kita “berikan” kepada Allah?

UANG DINAR TIBERIUS

Dua Hukum yang Terutama 

1. Menurut Matius 22:35–40, apa yang Yesus katakan merupa-
kan dua hukum yang terutama?

2. Buatlah daftar lima ajaran penting injil dan beri tahu bagaimana
masing-masing ajaran tersebut berhubungan dengan satu atau
kedua hukum terutama ini atau buatlah daftar lima perintah
lainnya yang secara otomatis akan dipatuhi jika Anda mema-
tuhi kedua hukum “terutama” ini, dan jelaskan mengapa.

D

C

B

3. Tulislah jawaban yang penuh pemikiran terhadap salah satu
dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Bagaimanakah Anda dapat memperlihatkan kasih kepada
Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi Anda
setiap hari?

• Mengapa menurut Anda hukum terutama yang pertama
harus didahulukan sebelum hukum yang kedua? Menurut
Anda apakah salahnya jika hukum yang kedua didahulukan?

• Apakah yang dimaksud dengan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri?

Kata munafik berasal dari kata Yunani yang artinya “aktor
berpura-pura.” Orang munafik adalah seseorang yang
berpura-pura menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak demi-
kian dengan maksud untuk memperoleh pengakuan atau
keuntungan. Kemunafikan adalah akibat dari kesombongan.
Para pengikut Allah yang rendah hati berusaha untuk
hidup sesuai dengan hukum-hukum-Nya karena mereka
mengasihi Allah dan orang lain—bukan karena mereka
akan dihargai atau dihormati karenanya. Ketika ditunjuk-
kan bahwa seorang pengikut Allah yang rendah hati berada
dalam kesalahan, maka dia segera berusaha untuk melaku-
kan apa yang benar. Orang yang munafik berusaha untuk
menutupi dosa-dosa dan membuat banyak alasan.

Selama Anda mempelajari kitab Matius Anda telah mem-
baca tentang kemunafikan para pemimpin Yahudi di
zaman Yesus dan bagaimana Yesus mengajarkan kepada
orang-orang-Nya yang percaya untuk menjalankan injil
tanpa kemunafikan. Matius 23 berisikan kesaksian terakhir
dan kecaman Yesus terhadap mereka yang menolak ajaran-
ajaran dan kesaksian-kesaksian-Nya tentang injil yang
benar serta rencana kebahagiaan kekal.

Sewaktu Anda membaca, pertimbangkanlah apa yang akan
Anda pikirkan tentang ceramah ini seandainya Anda orang
Farisi dan mendengarnya langsung. Bagaimanakah perasaan
Anda seandainya Anda adalah seseorang di zaman itu yang
berusaha untuk memutuskan apakah terus mengikuti
orang-orang Farisi atau mengikuti Yesus?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 23
Matius 23—Markus 12:38–40; Lukas 20:45–47

Matius 23
Yesus Mengecam 
Orang Munafik
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Memahami Tulisan Suci 

Matius 23

Matius 23:5—Apakah yang Dimaksud dengan “Tali
Sembahyang yang Lebar dan Jumbai yang Panjang”?

Tali sembahyang
adalah kotak-kotak
kecil yang berisi-
kan ayat-ayat ter-
tulis dari tulisan
suci, yang dipakai
oleh sejumlah
orang Yahudi di
lengan atau dahi
mereka. Adat istia-
dat ini didasarkan
pada nasihat yang
diberikan Nabi
Musa dalam
Ulangan 6:6–8.
Yang dimaksud
dengan “jumbai”

pakaian mereka adalah tradisi meletakkan jumbai di keliman
atau ujung-ujung pakaian untuk mengingat hukum-hukum Allah
(lihat Bilangan 15:38–40). Mereka yang ingin dilihat sebagai orang
yang sangat saleh “melebarkan” bagian pakaian yang ada jumbai-
jumbainya agar jumbai-jumbai tersebut terlihat sangat jelas atau
mereka menggunakan tali sembahyang yang sangat mencolok.

Tali 
sembahyang

Jumbai 

Turutilah dan lakukanlah
(ayat 3)—Mengundang Anda
untuk mematuhi

Beban-beban berat (ayat 4)—
Tugas-tugas yang sulit untuk
dilaksanakan 

Meninggikan diri (ayat 12)—
Menganggap diri lebih di
atas orang lain 

Direndahkan (ayat 12)—
Diremehkan

Merintangi (ayat 13)—Tidak
mengizinkan

Menelan rumah janda-janda
(ayat 14)—Mengambil rumah
dari para janda 

Mengelabui mata orang
(ayat 14)—Berpura-pura

Mengarungi (ayat 15)—
Mengadakan perjalanan

Penganut agama (ayat 15)—
Anggota baru

Menguduskan (ayat 17)—
Menyucikan

Selasih, adas manis, jintan
(ayat 23)—Rempah-rempah

Memperindah (ayat 29)—
Menghias

Penuhilah juga takaran nenek
moyangmu (ayat 32)—
Selesaikanlah pekerjaan yang
dimulai oleh nenek moyangmu

Menjadi sunyi (ayat 38)—
Menjadi kosong

Mulai sekarang (ayat 39)—
Sejak saat ini

Matius 23:24—“Nyamuk Kamu Tapiskan dari
Minumanmu, Tetapi Unta di Dalamnya Kamu Telan”

gambaran © 1998 PhotoDisc, Inc.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Matius 23.

Buatlah Perbandingan

Bagilah selembar kertas di dalam buku catatan Anda menjadi dua
bagian. Dari apa yang Anda baca dalam Matius 23:1–12, buatlah
daftar pada satu sisi kertas hal-hal yang menurut orang-orang
Farisi membuat mereka besar. Di sisi lainnya, buatlah daftar
hal-hal yang menurut Yesus membuat orang besar.

Batu Loncatan yang Celaka

Celakalah adalah kata yang mengandung arti kesedihan atau
penderitaan. Yesus mengatakannya delapan kali di dalam Matius
23:13–16, 23–32 bahwa celaka akan datang kepada para ahli
Taurat, orang Farisi, dan orang munafik. Setiap kali, Dia meng-
uraikan mengapa mereka akan mengalami celaka ini.

1. Buatlah dua “jalan” di dalam buku catatan Anda, seperti ilus-
trasi berikut. Satu jalan menuju pada kesedihan dan hukuman
(lihat ayat 33) serta yang lainnya menuju pada kebahagiaan
dan kemuliaan. Pertama, isilah jalan menuju celaka dengan
menguraikan menggunakan kata-kata Anda sendiri delapan
hal yang diucapkan Yesus dilakukan oleh para ahli Taurat,
orang Farisi, dan orang munafik (yang pertama telah ditulis
di tabel). Kemudian isilah “Jalan Menuju Kebahagiaan”
dengan menulis apa yang akan dilakukan oleh orang yang
mengikuti Yesus.

2. Meskipun Yesus mengecam orang-orang Farisi, Dia memberi
mereka banyak kesempatan untuk mendengarkan Dia, dan

B

A

Baik nyamuk maupun unta adalah
haram untuk dijadikan makanan

menurut Hukum Musa. Untuk
mencegah tertelannya nyamuk
secara tidak sengaja, sejumlah
orang Farisi menyaring semua
cairan sebelum meminumnya.

Yesus menggunakan kata-
kata yang agak berlebihan
ketika Dia mengatakan
menelan unta untuk menun-

jukkan bahwa orang-orang
Farisi sangat berhati-hati meng-
enai beberapa hal yang kecil
sementara hal-hal yang lebih
besar dan lebih penting diabai-
kan (misalnya belas kasih, iman,
dan semangat mematuhi
hukum).
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banyak saksi diberikan untuk membantu mereka memercayai
injil-Nya. Bacalah Matius 23:37 dan jelaskan apa yang Yesus
harapkan dapat Dia lakukan bagi para pemimpin Yahudi
tersebut.

Setelah bersaksi menentang para pemimpin Yahudi yang
telah menolak Dia, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak
akan melihat Dia lagi sampai Dia datang dalam kemulia-
an seperti yang telah dinubuatkan (lihat Matius 23:39;
Joseph Smith—Matius 1 lihat juga Mazmur 118:26, yang
dikutip Yesus sebagian). Yesus dan para murid-Nya pergi
ke Bukit Zaitun, di mana dapat terlihat kota Yerusalem—
dan khususnya bait suci. Di sana Dia berbicara tentang
kehancuran besar yang akan menimpa kota dan bait suci
itu. Karena apa yang diucapkan Yesus, para murid-Nya

Matius 24
Kedatangan Kedua 

Ayat 14

Ayat 15

Ayat 16

Ayat 
23–24

Ayat 
25–26

Ayat 
27–28

Ayat 
29–32

Ayat 14

Matius 23:13—
Mereka mengajarkan 

ajaran palsu serta 
merintangi diri mereka 
sendiri dan orang lain 

masuk surga.

Matius 23:13—
Kita hendaknya 

menjalankan injil 
serta membantu 

orang lain mengenal 
dan menjalankan 

kebenaran.

Ayat 15

Ayat 16

Ayat 
23–24

Ayat 
25–26

Ayat 
27–28 Ayat 

29–32

Batu Loncatan 
yang Celaka

Jalan Menuju 
Kebahagiaan

Kebahagiaan dan 
Kehidupan Kekal 

Kesedihan dan 
Hukuman

menanyakan kepada-Nya kapan bait suci akan dihancur-
kan, apa tanda-tanda Kedatangan-Nya yang Kedua, dan
kapan hari kiamat akan datang (lihat Matius 24:3; Joseph
Smith—Matius 1:4), agaknya bertanya-tanya apakah ada
hubungan antara ketiga peristiwa tersebut. Sisa dari
Matius 24 berisikan jawaban yang diberikan Yesus terha-
dap pertanyaan-pertanyaan mereka.

Terjemahan Joseph Smith untuk Matius 24 terdapat dalam
Mutiara yang Sangat Berharga dan disebut Joseph Smith—
Matius 1, Karena kita memiliki tambahan dan perbaikan
yang diilhami dari Nabi, bagian “Memahami Tulisan
Suci” dan “Mempelajari Tulisan Suci” di bawah didasar-
kan pada Joseph Smith—Matius 1 dan bukan Matius 24.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 24 (dan Joseph Smith—Matius 1)
Matius 24 (Smith—Matius)—Markus 13; Lukas 21:5–36

Memahami Tulisan Suci 

Joseph Smith—Matius 1

Terbengkalai (ayat 2)—
Kosong, musnah 

Didera (ayat 7)—Berada dalam
kesulitan atau kesakitan 

Yang sedang menyusui (ayat
16)—Wanita yang masih
menyusui bayi mereka 

Kerusuhan, kesusahan (ayat
18, 21, 33, 36)—Kesulitan
yang menyakitkan 

Daging (ayat 20)—Keluarga
manusia

Demi umat pilihan (ayat 20,
23, 29)—Untuk manfaat mere-
ka yang dipilih Tuhan untuk
kesempatan dan tanggung
jawab istimewa 

Mayat (ayat 27)—Bangkai

Penyakit menular (ayat 29)—
Penyakit yang membawa
dampak terhadap hasil panen
maupun penyakit yang mem-
bawa dampak terhadap orang 

Pelbagai (ayat 29)—Berbagai
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Peliharalah firman dan engkau tidak akan diperdaya.

Matius 24:15—“Pembinasa Keji Berdiri di Tempat
Kudus, Menurut Firman yang Disampaikan oleh Nabi
Daniel”

Yesus Kristus menubuatkan kehancuran Yerusalem.

Matius 24:15 mengacu pada nubuat-nubuat yang dibuat oleh
Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama yang meramalkan akan ter-
jadi kejahatan yang menuntun pada kehancuran di Yerusalem.
Dia tampaknya menunjukkan bahwa kehancuran tersebut akan
terjadi dengan cara “keji,” yang mengisyaratkan bahwa tidak
saja akan terjadi kehancuran, yang sudah cukup buruk, tetapi
akan merupakan kehancuran yang sangat menjijikkan, mungkin
bahkan di tangan mereka yang dianggap hina. Paling tidak ada
dua penggenapan yang berbeda terhadap “pembinasa keji” ini.
Yang satu adalah kira-kira tahun 70 ketika orang Romawi
menghancurkan Yerusalem dan bait suci, dan yang lainnya
akan terjadi di zaman akhir sebelum Kedatangan Kedua Yesus
Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Matius 24.

Tanda-Tanda dan Janji-Janji

Joseph Smith—Matius1:4 berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan para murid Yesus kepada-Nya. Ayat 5–20 berisikan
jawaban yang diberikan Yesus terhadap pertanyaan pertama,
menyangkut kehancuran bait suci, dan ayat 21–55 berisikan

A

Angkatan (ayat 34)—Periode
waktu

Suku (ayat 36)—Kelompok-
kelompok orang

Tepat (ayat 49)—Benar, sesuai 

Bagian (ayat 54)—Tempat

jawaban-Nya terhadap pertanyaan mereka lainnya mengenai
Kedatangan-Nya yang Kedua dan kehancuran orang jahat.

1. Buatlah tabel di dalam buku catatan Anda seperti yang diper-
lihatkan di bawah. Isilah tabel tersebut dengan keterangan
yang Anda temukan dalam Joseph Smith—Matius 1. Setelah
masing-masing keterangan yang Anda daftarkan, tulislah
nomor ayat tempat Anda menemukan keterangan tersebut.

2. Kedatangan Kedua Yesus Kristus mencemaskan dan bahkan
membuat takut sejumlah orang. Berdasarkan apa yang Anda
baca dalam Joseph Smith—Matius 1, apakah yang akan Anda
katakan untuk memberi harapan kepada seseorang yang
merasa demikian? Merujuklah pada ayat-ayat tertentu dalam
apa yang Anda tulis.

Matius 25 melanjutkan pembahasan Yesus tentang
Kedatangan-Nya yang Kedua. Di dalam pasal ini Dia mem-
berikan tiga perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan
ini dapat membantu kita memahami apa yang harus kita
lakukan agar siap untuk bertemu dengan-Nya dan menja-
dikan pertemuan tersebut pengalaman yang menyenangkan
dan mulia.

Memahami Tulisan Suci 

Matius 25

Pelita

sumbu tersebut dapat menyala
dengan baik 

Lama tidak datang-datang
juga (ayat 5)—Belum juga
datang

Mengantuk (ayat 5)—
Menjadi lelah; tertidur 

Membereskan pelita mereka
(ayat 7)—Memotong sumbu
yang telah terbakar dan
menambahkan minyak ke
dalam lampu mereka agar 

Matius 25
Apakah Anda Siap?

Kedatangan
Kedua Yesus
Kristus (ayat

21–55)

Kehancuran
Bait Suci di
Yerusalem
(ayat 5–20)

Peristiwa 

Tanda-Tanda

Janji-Janji kepada
Orang yang Benar
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Matius 25:1–13—Adat Istiadat Pernikahan dalam
Perumpamaan tentang Sepuluh Gadis 
Di masa Yesus sudah merupakan kebiasaan bagi pengantin 
laki-laki dan teman-temannya untuk pergi ke rumah pengantin
perempuan untuk mengawalnya ke rumah pengantin laki-laki,
yang juga diiringi oleh teman-teman pengantin perempuan,
atau pembantu-pembantunya. Itu merupakan perayaan yang
besar sehingga banyak orang ikut mengambil bagian. Perayaan
itu biasanya dilakukan pada malam hari dan obor serta lampu-
lampu digunakan sementara orang-orang berdansa, bernyanyi,
dan bersukaria bersama pasangan pengantin baru itu.

Matius 25:1–13—Bantuan Tambahan dari Terjemahan
Joseph Smith 
Joseph Smith mengubah “Aku tidak mengenal kamu” dalam ayat
12 menjadi “engkau tidak mengenal Aku” (TJS terhadap, Matius
25:11). Masa penghakiman ini diuraikan dalam Mosia 26:25–27.

Mempelajari Tulisan Suci 

Lakukan kegiatan C dan kemudian salah satu dari tiga kegiatan
lainnya (A, B, atau D) sewaktu Anda mempelajari Matius 25.

Perumpamaan tentang Sepuluh Gadis

Penatua Harold B. Lee, yang waktu itu adalah anggota Kuorum
Dua Belas Rasul, mengatakan bahwa gadis-gadis tersebut
melambangkan “mereka yang mengaku percaya kepada Kristus”
(dalam Conference Report, Oktober 1951, 26).

1. Setelah membaca perumpamaan tentang sepuluh gadis dalam
Matius 25:1–13, bacalah Ajaran dan Perjanjian 45:56–57 serta

A

Memercayakan hartanya
kepada mereka (ayat 14)—
Meminta mereka untuk
mengurus hartanya 

Talenta (ayat 15–28)—
Sejumlah uang (lihat Kamus
Alkitab, “talenta”)

Masing-masing menurut
kesanggupannya (ayat 15)—
Sesuai dengan kemampuan
masing-masing

Menjalankan uang (ayat
16)—Menggunakan uang
untuk kegiatan usaha 

Mengadakan perhitungan
dengan mereka (ayat 19)—
Meminta mereka untuk mela-
porkan apa yang telah mere-
ka lakukan 

Menuai di tempat tuan tidak
menabur (ayat 24)—
Memanen di tempat tuan
tidak menanam

Menanam (ayat 26)—
Menebarkan benih

Orang yang menjalankan
uang (ayat 27)—Bankir

Tidak berguna (ayat 30)—
Tidak bernilai 

jelaskan apa yang dilambangkan oleh minyak dalam perum-
pamaan tersebut.

Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Di dalam kehi-
dupan kita, minyak kesiap-siagaan dikumpulkan tetes demi
tetes dalam kehidupan yang benar. Kehadiran dalam kebaktian
sakramen menambahkan minyak ke dalam lampu kita tetes
demi tetes selama bertahun-tahun. Puasa, doa keluarga,
pengajaran ke rumah, pengendalian keinginan tubuh, penga-
baran injil, pembelajaran tulisan suci—setiap tindakan
pengabdian dan kepatuhan merupakan satu tetes yang ditam-
bahkan ke dalam gudang penyimpanan kita” (Faith Precedes
the Miracle [1972], 256).

2. Mengetahui apa yang telah Anda ketahui mengenai makna
simbolis dari lampu dan bagaimana kita memperolehnya,
menjelaskan mengapa kelima gadis yang memiliki minyak
tidak dapat membagikan minyak tersebut kepada mereka
yang tidak memilikinya.

Perumpamaan tentang Talenta 

Meskipun talenta adalah sejumlah uang di masa Yesus, talenta
dapat juga melambangkan semua yang telah diberikan Tuhan
kepada kita.

1. Sewaktu Anda membaca Matius 25:14–30, buatlah daftar gan-
jaran yang diterima oleh masing-masing dari ketiga orang di
dalam perumpamaan tentang talenta dan jelaskan mengapa
setiap orang menerima ganjaran tersebut.

2. Satu kata apakah yang akan Anda gunakan untuk menjelaskan
mengapa orang ketiga tidak melakukan apa yang dilakukan
oleh kedua orang lainnya dengan talenta mereka? Carilah
tulisan suci yang akan memberikan dorongan semangat
kepada orang yang dapat kehilangan berkat-berkat di zaman
sekarang karena memiliki masalah yang serupa. Tulislah tulisan
suci tersebut di dalam buku catatan Anda dan jelaskan meng-
apa menurut Anda itu akan membantu.

Penguasaan Tulisan Suci—Matius 25:40

2. Daftarkanlah enam hal yang dikatakan Yesus dilakukan
domba-domba sehingga memungkinkan mereka menerima
upah mereka di sisi kanan-Nya. Untuk masing-masing dari
keenam cara membantu orang lain yang membutuhkan
kebutuhan jasmani ini, berikan saran mengenai bagaimana
masing-masing dari cara tersebut dapat melambangkan kebu-
tuhan rohani dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mem-
bantu kebutuhan rohani tersebut.

Menghubungkannya

Berdasarkan apa yang Anda baca dalam ketiga perumpamaan
ini di dalam Matius 25, apakah tiga gagasan utama yang ingin

D

1. Perumpamaan tentang domba dan kambing dicatat dalam
Matius 25:31–46. Mungkin gagasannya yang paling penting
dinyatakan dalam ayat 40. Dengan menggunakan apa yang
Anda pelajari dari ayat-ayat lainnya, dan apa yang sudah
Anda ketahui tentang injil, jelaskan apa yang khususnya
dimaksudkan dengan hal-hal berikut dalam ayat 40.
Usahakanlah agar Anda seterperinci mungkin dalam jawaban
Anda.

• “Raja”

• “Mereka” (lawan bicara raja)

• “Nya” (artinya apa yang “telah engkau lakukan”)

• “Salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini”

C

B
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Anda bahas jika Anda diminta untuk memberikan ceramah
dalam pertemuan sakramen mengenai mempersiapkan diri bagi
Kedatangan Kedua Yesus Kristus? Berikanlah satu rujukan tulis-
an suci dalam Matius 25 untuk masing-masing gagasan.

Sewaktu Matius 26 dimulai, pelayanan fana Yesus hampir
berakhir. Selama tiga tahun Yesus mengadakan perjalanan
di antara orang-orang Yahudi mengajarkan injil-Nya,
memberikan kesaksian tentang misi-Nya baik melalui per-
kataan maupun tindakan, dan menegakkan Gereja-Nya di
bumi. Akan tetapi, semua yang telah Dia lakukan sampai
saat itu tidak akan ada gunanya jika Dia tidak menyelesaikan
tugas yang untuknya Dia telah mempersiapkan diri, seperti
yang dicatat dalam Matius 26–28.

Selama lebih dari seribu tahun, orang-orang Israel mengingat
bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kehidupan mereka
dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan
upacara khusus dan santapan yang disebut Paskah, atau
perayaan roti tak beragi (lihat Keluaran 12–13). Unsur
utama dari hidangan Paskah adalah anak domba jantan
yang muda dan tak bercela. Dalam Paskah pertama, mereka
yang mengolesi darah anak domba pada tiang pintu rumah
mereka, seperti yang telah diperintahkan, diselamatkan dari
malaikat pemusnah yang membunuh anak sulung di seluruh
negeri Mesir

Anak domba ini melambangkan Yesus Kristus dan tindakan-
Nya menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan kematian.
Dengan mengetahui ini, pikirkanlah seperti apa kiranya
bagi Yesus dan para murid-Nya ketika mereka membagikan
hidangan Paskah seperti yang diuraikan dalam Matius 26.
Tidak lama setelah itu, Yesus sendiri menjadi Anak Domba
yang dilambangkan oleh setiap domba Paskah. Perhatikan
apa yang dilakukan Yesus untuk menggantikan Paskah
dengan upacara dan tata cara lain yang menengok ke bela-
kang—bukan menantikan—pendamaian Tuhan. Anda akan

Matius 26
“Waktu-Ku Hampir Tiba”

memerhatikan dan merasakan banyak hal lainnya tentnag
Juruselamat sewaktu Anda membaca dengan saksama
kesaksian Matius mengenai peristiwa-peristiwa yang
menuntun pada Penyaliban Anak Domba Allah.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 26
Matius 26:1–5—Markus 14:1–2; Lukas 22:1–2
Matius 26:6–13—Markus 14:3–9; Yohanes 12:1–8
Matius 26:14–30—Markus 14:10–26; Lukas 22:3–23
Matius 26:31–35—Markus 14:27–31; Lukas 22:31–34
Matius 26:36–46—Markus 14:32–42; Lukas 22:39–46
Matius 26:47–75—Markus 14:43–72; Lukas 22:47–71; Yohanes

18:1–27

Memahami Tulisan Suci 

Matius 26

Matius 26:23—“Dia yang Bersama-Sama dengan Aku
Mencelupkan Tangannya ke Dalam Pinggan Ini”
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Yohanes 13:25 (hlm. 94).

Matius 26:36–46—Apakah Getsemani Itu?
Getsemani adalah sebuah taman pohon-pohon zaitun di 
dasar gunung Zaitun (lihat Lukas 22:39). Arti nama itu adalah

Tipu muslihat (ayat 4)—
Dengan cara diam-diam dan
tidak jujur 

Pualam (ayat 7)—Batu ber-
warna muda, yang dianggap
indah dan berharga 

Minyak wangi yang mahal
(ayat 7)—Minyak wangi yang
sangat bernilai

Gusar (ayat 8)—Marah dan
tidak suka (kemarahan yang
bersifat menghakimi)

Ke sana (ayat 36)—Ke tem-
pat lain 

Pentung (ayat 47, 55)—Alat
pukul sejenis gada

Binasa (ayat 52)—
Dimusnahkan, mati, atau
dibunuh 

Segera (ayat 53)—Siap mem-
berikan

Pasukan (ayat 53)—
Kelompok besar (Pasukan
Romawi kira-kira terdiri dari
enam ribu orang) 

Kamu tidak menangkap Aku
(ayat 55)—Tidak menawan Aku

Mengoyakkan (ayat 65)—
Menyobek (suatu tanda
sangat tidak senang)

Hujatan (ayat 65)—Olokan
terhadap hal-hal yang kudus

Meninju (ayat 67)—
Memukul dengan kuat

Memukul (ayat 67–68)—
Menampar

Sedihnya (ayat 75)—Dengan
duka
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“pemeras minyak”—tempat di mana minyak zaitun diperas
dari buah zaitun mentah, yang rasanya pahit. Ada simbolisme
besar dalam fakta bahwa Yesus memilih tempat ini untuk
menanggung dosa-dosa umat manusia, di mana penderitaan-Nya
menyebabkan Dia “berdarah di setiap pori kulit” (A&P 19:18),
sehingga memungkinkan adanya pengampunan dosa dan, pada
akhirnya, kehidupan kekal.

Matius 26:59–60—Saksi-Saksi Palsu 
Hukum mengharuskan adanya dua atau tiga orang saksi sebelum
seseorang dapat dihukum mati (lihat Ulangan 17:6). Akan tetapi,
saksi-saksi palsu yang dikumpulkan oleh imam-imam kepala
tidak mampu membuat kesaksian mereka senada (lihat Markus
14:55–59). Sungguh ironis bahwa orang-orang Yahudi yang ingin
menyalibkan Yesus berusaha keras untuk mengikuti hukum
kesaksian mereka, tetapi tampaknya tidak peduli dengan hukum
untuk tidak memberikan kesaksian palsu (lihat Keluaran 20:16).

Matius 26:69–75—Petrus Menyangkal Yesus
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 22:31–34, 54–62
(hlm. 78).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan berikut (A–C) sewaktu Anda
mempelajari Matius 26.

Perjamuan Terakhir dan Sakramen 

Pentingnya Musik

1. Menurut Matius 26:30, apakah yang dilakukan Yesus dan
murid-murid-Nya sebelum Yesus membawa mereka ke
Taman Getsemani?

2. Apakah kemungkinan manfaat dari melakukan hal ini?

3. Sebutkan satu lagu rohani yang membantu Anda merasakan
bagaimana menurut Anda lagu tersebut dapat membantu
perasaan Yesus dan murid-murid-Nya. Jelaskan apanya pada
lagu rohani tersebut yang sangat menolong Anda.

B

Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan pasal ini, Yesus
dan para murid-Nya makan bersama dalam perjamuan Paskah
(lihat Matius 26:17–20), yang juga merupakan suatu upacara
atau tata cara yang telah diperintahkan Kristus pradunia agar
mereka lakukan ketika Dia memberikan Hukum Musa. Di
tengah-tengah perjamuan ini, Kristus yang fana memperkenal-
kan sebuah tata cara pengingat dan ibadat yang baru yang kita
sebut sakramen (lihat ayat 26–29).

1. Umpamakan bahwa Anda diminta untuk memberikan pera-
gaan mengenai sakramen kepada anak-anak Pratama di ling-
kungan atau cabang Anda. Buatlah sebuah tabel atau buatlah
gambar yang akan membantu Anda menjelaskan sakramen
seperti yang diperkenalkan Yesus dalam Matius 26:26–29.

A

“Kukehendaki” Lawan “Engkau
Kehendaki”

1. Dalam Matius 26:36–46,
Matius mencatat paling
tidak sebagian dari apa
yang didoakan Yesus
selama tiga saat berbe-
da di taman Getsemani.
Apakah perbedaan atau
persamaan dari doa-
doa tersebut?

2. Apakah yang sedang
dilakukan para murid
Yesus sewaktu Yesus
berdoa? Bagaimanakah
hal yang Dia katakan
kepada mereka dalam
Matius 26:41 dapat
menjadi lambang bagi
pergumulan-Nya sewak-
tu Dia memikirkan dan
berdoa tentang apa yang
perlu Dia lakukan?

3. Bacalah Mosia 15:7; 3 Nefi 11:11; serta Ajaran dan Perjanjian
19:19. Di dalam buku catatan Anda, tulislah ungkapan-
ungkapan dari ayat-ayat ini yang menggambarkan apa yang
menggerakkan Yesus untuk “minum cawan pahit” penderitaan
yang Dia alami di Getsemani.

4. Tulislah dengan singkat sebuah pelajaran yang menurut
Anda dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sendiri
dari teladan-teladan Yesus di Getsemani. Sewaktu Anda
menulis, ceritakan tentang situasi di mana seseorang seusia
Anda mungkin perlu menerapkan teladan Yesus ini.

Matius 26 mencatat bagaimana para pemimpin Yahudi
mengecam hujatan Yesus karena Dia mengatakan bahwa Dia
adalah Putra Allah. Berdasarkan Hukum Musa, hukuman
menghujat adalah hukuman mati. Tetapi orang-orang
Yahudi hidup di bawah pemerintahan Romawi dan tidak
dapat menghukum mati siapa pun tanpa izin Roma. Selain
itu, menghujat tidak dapat dihukum mati berdasarkan
hukum Romawi. Matius 27 mencatat bagaimana orang-
orang Yahudi mengubah tuduhan mereka ketika mereka
membawa Yesus di hadapan Pilatus. Mereka menuduh
Yesus telah menyatakan diri-Nya sebagai raja bagi orang-
orang Yahudi, yang dapat dikenakan hukuman mati karena
alasan pengkhianatan melawan pemerintah Romawi.

Matius 27
Penyaliban Yesus Kristus

C
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Meskipun Kebangkitan
Yesus amatlah penting
sebagai saksi bahwa Dia
adalah Kristus, Penatua
Gordon B. Hinckley, yang
waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul,
mengingatkan kita, “Tidak
seorang pun dari anggota
Gereja ini boleh lupa akan
harga sangat mahal yang
dibayar oleh Penebus kita,
yang telah menyerahkan
nyawa-Nya agar semua

orang dapat hidup—penderitaan di Getsemani, cemoohan
pahit pengadilan-Nya, mahkota duri keji yang mengoyak-
kan daging-Nya, seruan orang banyak yang menuntut agar
Dia disalibkan di hadapan Pilatus, beban berat yang Dia
tanggung sendiri sewaktu Dia berjalan menuju Kalvari,
rasa sakit yang mengerikan sewaktu paku-paku besar
menembus tangan dan kaki-Nya, siksaan berat terhadap
tubuh-Nya sewaktu Dia digantung pada hari yang tragis
itu ....

... Kita tidak boleh melupakan itu, karena di sini
Juruselamat kita, Penebus kita, Putra Allah menyerahkan
nyawa-Nya sendiri sebagai kurban bagi kita masing-
masing” (dalam Conference Report, April 1975, 137; atau
Ensign, Mei 1975, 93).

Sewaktu membaca Matius 27 Anda mungkin ingin menan-
dai bagian-bagian yang selalu ingin Anda ingat.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 27
Matius 27:1—Lukas 23:1; Yohanes 18:28
Matius 27:11–14—Lukas 23:2–5; Yohanes 18:29–38
Matius 27:15–26—Markus 15:6–15; Lukas 23:13–25; Yohanes

18:39–40
Matius 27:27–31—Markus 15:16–20; Yohanes 19:1–16
Matius 27:32–61—Markus 15:21–47; Lukas 23:26–56; Yohanes

19:17–42

Memahami Tulisan Suci 

Matius 27

Berkumpul untuk mengam-
bil keputusan, berunding
(ayat 1, 7)—Berkumpul bersa-
ma untuk memutuskan

Tanah Tukang Periuk (ayat 7,
10)—Tempat tukang pembuat
periuk menggali lubang
untuk memperoleh tanah liat 

Tidak menjawab suatu kata
pun (ayat 14)—Tidak meng-
atakan sepatah kata pun

Segala usaha akan sia-sia
(ayat 24)—Tidak dapat meng-
ubah pilihan orang-orang 

Disesah (ayat 26)—Dipukuli
dengan cambuk; di masa itu
biasanya pada ujung-ujung
cambuk dipasangi tulang,
kaca, atau besi untuk meng-
oyakkan tubuh 

Anggur bercampur empedu
(ayat 34)—Campuran seperti
obat yang akan menolong
mematikan rasa sakit 

“Kubur”

Matius 27:11—Apakah yang Dikatakan Yesus kepada
Pilatus?
Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, “Engkaukah raja orang
Yahudi?” Yesus menjawab, “Engkau sendiri mengatakannya.”
Terjemahan yang lebih baik dari ungkapan ini mungkin demiki-
an “Ya, seperti yang engkau katakan sendiri.” Dengan kata lain,
Yesus mengatakan bahwa Dia memang seorang raja. Lihat
Yohanes 18:33–38 untuk keterangan lebih lanjut mengenai pem-
bicaraan ini antara Yesus dengan Pilatus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Matius 27.

Hak Pilihan Bebas, Dosa, dan
Penyesalan yang Dalam 

Adalah perlu bagi Yesus untuk mati, tetapi itu tidak berarti
bahwa Yudas harus mengkhianati Juruselamat. Presiden George Q.
Cannon, yang waktu itu adalah penasihat dalam Presidensi
Utama mengatakan, “Bukanlah ditahbiskan sebelumnya agar
Yudas menjadi orang jahat. Dia sendiri yang memilih untuk
menjadi seperti itu, yaitu melaksanakan hak pilihan bebasnya”
(dalam Brian H. Stuy, kumpulan Collected Discourses, 5 jilid
[1987–1992], 1:236).

1. Simaklah Matius 26:14–16, 20–25, 45–56 dan uraikan saat keti-
ka menurut Anda Yudas memiliki kesempatan untuk memilih
tidak mengkhianati Juruselamat tetapi sebaliknya dia tetap
memilih untuk terus melayani iblis, yang menggoda dirinya.

2. Bacalah Alma 30:60 dan beri tahu bagaimanakah ayat terse-
but berhubungan dengan Matius 27:3–5?

3. Bagaimanakah kita dapat memperoleh manfaat dari memaha-
mi kisah tentang Yudas?

Yesus dari Nazaret Dihukum Mati 

Andaikan Anda adalah wartawan berita dan memiliki kesem-
patan untuk meliput peristiwa-peristiwa dalam Matius 27:11–66.
Tulislah sebuah laporan berita tentang peristiwa-peristiwa terse-
but. Pastikan untuk menyertakan perincian yang ingin diketa-
hui para pembaca, misalnya:

• Apakah yang dikatakan Yesus dan Pilatus terhadap satu
sama lain?

• Apakah pendapat Pilatus tentang Yesus?

B

A

Kubur (ayat 60, 64, 66)—
Makam, atau gua untuk
menguburkan orang mati 

Penjaga-penjaga (ayat
65–66)—Penjaga

Membuang undi (ayat 35)—
Mengundi untuk menentu-
kan pemenang 

Menghujat (ayat 39)—
Berbicara jahat sambil mence-
moohkan dan menghina 

Melayani Dia (ayat 55)—
Mengurus kebutuhan-Nya

Digali (ayat 60)—Dipotong
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• Siapakah Barabas itu, dan apakah hubungan antara dia
dengan pengadilan Yesus?

• Apakah yang terjadi sebelum dan selama Penyaliban?

• Apakah yang terjadi setelah Yesus mati?

Penggenapan Nubuat

Salah satu tema dalam Matius adalah bahwa Yesus menggenapi
nubuat Perjanjian Lama. Kenalilah dan jelaskan ayat-ayat dalam
Matius 27 yang menggenapi masing-masing dari tulisan suci
berikut:

1. Mazmur 22:1

2. Mazmur 22:6–8

3. Mazmur 22:18

4. Mazmur 69:21

5. Mazmur 109:25

6. Yesaya 50:6

7. Yesaya 53:4–9

8. Amos 8:9

Mengapa Yesus Melakukannya?

Sulit membayangkan seseorang mengalami semua yang dialami
Yesus dalam Matius 26–27.

1. Bacalah 1 Nefi 19:9. Jelaskan apa yang diucapkan Nefi tentang
mengapa Yesus dapat menanggung apa yang Dia lakukan.

2. Tulislah tentang bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa
Yesus menderita dan menanggung semua hal itu untuk Anda.
Atau tulislah paling sedikit tujuh ungkapan dari nyanyian
rohani yang mengungkapkan perasaan Anda mengenai
Juruselamat dan apa yang Dia tanggung dalam Matius 26–27.

Presiden Ezra Taft
Benson mengatakan,
“Peristiwa-peristiwa
terbesar dalam sejarah
adalah peristiwa-peristiwa
yang memengaruhi jum-
lah yang terbesar untuk
jangka waktu yang
paling lama. Dengan
standar ini, maka tidak
ada peristiwa yang dapat
lebih penting bagi per-
orangan atau bangsa

daripada Kebangkitan Tuhan. Kebangkitan yang akhirnya
akan terjadi kepada setiap jiwa yang pernah hidup dan mati
di bumi merupakan suatu kepastian tulisan suci” (The

Matius 28
Dia Telah Bangkit!

D

C

Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 15; lihat juga
1 Korintus 15:22–23).

Meskipun benar bahwa kita tidak dapat diselamatkan tanpa
penderitaan dan kematian Kristus, Pendamaian belumlah
lengkap sampai Kebangkitan dilaksanakan. Selain itu, reali-
tas Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Kristus,
Juruselamat dan Penebus kita. Dengan benarnya hal itu,
seberapa pentingkah pesan dari Matius 28?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Matius 28
Matius 28:1–8—Markus 16:1–8; Lukas 24:1–12; Yohanes 20:1–10
Matius 28:16–20—Markus 16:14–18

Memahami Tulisan Suci 

Matius 28

Matius 28:17—“Beberapa Orang Ragu-Ragu”
Untuk contoh orang yang ragu-ragu lihat Yohanes 20:19–29.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Matius 28.

Sabat (ayat 1)—Hari Sabtu,
hari Sabat Yahudi, hari ketu-
juh dalam seminggu (Hari
Sabat diganti menjadi hari
Minggu sebagai pengingat
akan Kebangkitan).

Wajah (ayat 3)—Penampilan,
khususnya ekspresi wajah 

Berbicara (ayat 14)—
Membujuk seseorang, meya-
kinkan seseorang

Melakukan (ayat 20)—
Mematuhi, melakukan
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SaksiA

Siapakah Markus?
Dari Kisah Para Rasul 12:12 kita belajar bahwa nama lengkap
Markus adalah Yohanes Markus. Meskipun Markus bukan
seorang Rasul, dia melayani sebagai rekan misi Paulus (lihat
Kisah Para Rasul 12:25). Dia juga melayani bersama Rasul Petrus,
mungkin di Roma (lihat 1 Petrus 5:13). Markus mengetahui
keterangan yang dia tulis dalam injilnya terutama dari Petrus.

Kepada Siapakah Markus Menulis?
Berbeda dengan Matius, Markus sedikit sekali membuat rujukan
terhadap gagasan-gagasan dan tulisan suci Perjanjian Lama. Dia
juga lebih berhati-hati dalam menjelaskan bahasa dan adat istia-
dat Yahudi (lihat Markus 5:41; 7:2–4, 34). Untuk alasan-alasan ini,
dan karena perjalanan misi Markus membuat dia berhubungan
dengan banyak orang bukan Yahudi, injilnya tampaknya ditulis
terutama untuk orang-orang bukan Yahudi.

Injil Berlangkah Cepat
Tanpa mengatakan apa-apa tentang orang tua atau kelahiran
Yesus, “Kesaksian Markus” diawali dengan pembaptisan Yesus,
ketika Dia berusia kira-kira tiga puluh tahun. Dalam pasal
pertama itu kita juga membaca tentang pelayanan Yohanes
Pembaptis, penggodaan Setan terhadap Yesus, pemanggilan
sejumlah Rasul, tiga mukjizat tertentu, dan mukjizat-mukjizat
besar lainnya.

Langkah cepat ini berlanjut di sepanjang injil yang tersingkat di
antara empat Injil ini. Kata pada saat dan segera terjadi lebih dari

1. Buatlah daftar semua saksi Kebangkitan Yesus dalam Matius 28.
Untuk setiap saksi, tulislah ayat atau ayat-ayat di mana kisah
mereka diceritakan dan ceritakan bagaimana mereka mengeta-
hui realitas Kebangkitan.

2. Apakah yang serupa antara apa yang dikatakan malaikat agar
dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam Matius 28:7,
dengan apa yang dikatakan Yesus agar dilakukan para murid
dalam ayat 10, dan dengan apa yang Dia katakan agar mereka
lakukan dalam ayat 18–20?

3. Bagaimanakah Anda tahu bahwa Yesus telah dibangkitkan?
(lihat A&P 46:13–14; 76:22–23). Apa menurut Anda yang
Tuhan harapkan agar Anda lakukan dengan pengetahuan
Anda tersebut? (lihat 2 Nefi 2:8).

empat puluh kali dalam keenambelas pasal Markus sehingga
menambah pada kecepatan dan aksinya. Injil Markus memperli-
hatkan Yesus sebagai orang yang penuh tindakan dan kekuatan
serta berisikan lebih banyak laporan tentang mukjizat-mukjizat
daripada Injil-injil lainnya. Tetapi selain sisi keilahian dan keku-
atan Yesus, Injil ini memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus.
Markus menyebutkan lebih banyak daripada penulis Injil-injil
lainnya bahwa Yesus meluangkan waktu untuk menyendiri dan
beristirahat (lihat Markus 4:38; 6:31; 7:24; 8:13).

Hanya dalam Markus
Kira-kira sembilan puluh persen dari ayat-ayat dalam Markus
terdapat dalam satu atau lebih injil-injil lainnya. Akan tetapi,
ada beberapa hal yang hanya terdapat dalam Markus. Ini men-
cakup yang berikut:

• Perumpamaan tentang menabur dan menuai (lihat Markus
4:26–29)

• Rujukan kepada Yesus sebagai tukang kayu (lihat Markus 6:3)

• Penyembuhan dua tahap seorang pria (lihat Markus 8:22–26)

• Seorang murid muda usia yang melarikan diri dari para pra-
jurit ketika Yesus ditahan (lihat Markus 14:50–52; orang muda
itu mungkin adalah Markus sendiri)

Anda mungkin ingin menyediakan tempat di dalam buku catat-
an Anda untuk mencatat kesan-kesan baru yang Anda terima
tentang Juruselamat sewaktu Anda membaca kesaksian Markus
tentang Dia.

Injil Menurut Markus
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Sementara Matius mencatat banyak perkataan yang
diucapkan Yesus, Markus menekankan peristiwa-peristiwa
di dalam kehidupan Juruselamat. Markus tampaknya begi-
tu bersemangat untuk menulis tentang pelayanan Yesus
sehingga dia sedikit sekali memberikan latar belakang sejarah,
dan dalam pasal pertama dia mengawali dengan apa yang
mulai Yesus lakukan di antara orang-orang. Sebelum Anda
pindah terlalu cepat ke pasal 2, luangkanlah waktu untuk
merenungkan apa yang kita pelajari tentang Yesus dari
kisah-kisah dalam pasal 1.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 1
Markus 1:1–11—Matius 3; Lukas 3:1–22; Yohanes 1:19–34
Markus 1:12–15—Matius 4:1–17; Lukas 4:1–15
Markus 1:16–20—Matius 4:18–22; Lukas 5:1–11
Markus 1:21–28—Lukas 4:31–37
Markus 1:29–34—Matius 8:14–17; Lukas 4:38–41
Markus 1:35–39—Matius 4:23–25; Lukas 4:42–44
Markus 1:40–45—Matius 8:1–4; Lukas 5:12–16

Markus 1
Awal Pelayanan Yesus

Memahami Tulisan Suci 

Markus 1

Markus 1:1—“Permulaan Injil tentang Yesus Kristus”
Meskipun benar bahwa Yesus Kristus memulai gereja-Nya selama
pelayanan fana-Nya, itu bukanlah yang pertama kalinya renca-
na injil diperkenalkan kepada orang-orang di bumi. Injil sebenar-
nya telah dikhotbahkan sejak zaman keluarga pertama, Adam
dan Hawa, berada di dunia ini (lihat Musa 5:5–12) dan bahkan
sebelum dunia dijadikan (lihat 1 Petrus 1:18–20).

Markus 1:2–11—Yohanes Pembaptis
Lihat pendahuluan untuk Matius 3 (hlm. 12) untuk keterangan
lebih lanjut tentang Yohanes.

Markus 1:44—Mengapa Yesus Menyuruh Mereka yang
Dia Sembuhkan untuk Tidak Memberi Tahu Siapa pun
Apa yang Telah Dia Lakukan?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 16:20 
(hlm. 26)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Markus 1.

Mempersiapkan Jalan

Markus mengawali kesaksiannya dengan menggambarkan
peristiwa-peristiwa yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan
Yesus Kristus. Untuk masing-masing dari empat kelompok ayat
berikut, beri tahukan secara ringkas peristiwa apa yang digam-
barkan Markus dan bagaimana menurut Anda hal itu mem-
bantu mempersiapkan jalan bagi apa yang akan menyusul
dalam pelayanan fana Yesus: Markus 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20.

Apakah yang Dapat Anda Pelajari dari
Sebuah Mukjizat?

Dalam Markus 1 kita membaca tentang tiga mukjizat berbeda
yang dilakukan Yesus dan catatan bahwa Dia juga menyem-
buhkan “banyak orang” (ayat 34). Dalam Markus 1:38, Yesus
mengatakan bahwa tujuan utama pelayanan-Nya di antara
orang-orang adalah untuk mengkhotbahkan injil. Dalam konteks
itu, pikirkanlah tentang apa yang kita pelajari mengenai Yesus
dan injil-Nya dari masing-masing mukjizat yang Dia lakukan.

B

A

Pada saat, segera (ayat 10, 18,
20–21)—Langsung

Rumah ibadat (ayat 21, 23,
29, 39)—Tempat pemujaan
orang Yahudi

Takjub (ayat 22)—Terpesona;
terkejut

Menghardik (ayat 25)—
Menuntut agar seseorang ber-
henti melakukan sesuatu;
membetulkan 

Menggoncang-goncang (ayat
26)—Menggoyang-goyang

Bermacam-macam (ayat
34)—Berbagai ragam

Tempat yang sunyi (ayat
35)—Tempat untuk menyen-
diri (padang gurun)

Karena untuk itu Aku telah
datang (ayat 38)—Inilah alas-
an Aku datang

Sakit kusta (ayat 40)—Orang
yang menderita penyakit kulit
(lihat Kamus Alkitab, “kusta”)

Memohon (ayat 40)—Meminta

Penjuru (ayat 45)—Bagian
dari negeri
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Misalnya, sewaktu Anda mempelajari mukjizat yang digambarkan
dalam Markus 1:40–44, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah yang dapat Anda pelajari dari orang kusta mengenai
bagaimana datang kepada Juruselamat dan menerima berkat-
berkat dari-Nya?

2. Apakah yang dapat Anda pelajari mengenai Juruselamat dari
cara Dia menanggapi orang kusta tersebut?

3. Memiliki penyakit kusta dianggap “najis” berdasarkan
Hukum Musa. Berbuat dosa berarti najis secara rohani.
Bacalah Markus 1:40–44 kembali, dengan mengubah kata sakit
kusta menjadi pendosa. Apa yang dapat diajarkannya kepada
kita mengenai ketika kita telah berbuat dosa?

Sebagaimana disebutkan dalam Markus 1:38, Yesus
datang untuk mengkhotbahkan injil lebih daripada
datang untuk sekadar melakukan mukjizat-mukjizat.
Mukjizat-mukjizat-Nya merupakan simbol-simbol
jasmani dari apa yang dapat Dia lakukan untuk kita
secara rohani. Dalam Markus 2 kita membaca tentang
saat ketika Yesus mengajarkan asas ini.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 2
Markus 2:1–22—Matius 9:2–17; Lukas 5:17–39
Markus 2:23–27—Matius 12:1–8; Lukas 6:1–5

Markus 2
“Dosamu Sudah Diampuni”

Memahami Tulisan Suci 

Markus 2

Markus 2:23–28—Peraturan untuk Sabat
Lihat pendahuluan untuk Matius 12 dalam buku pedoman ini
(hlm. 22)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 2.

Memperoleh Pesan yang Sesungguhnya

Sewaktu Anda mempelajari Markus 2:1–12, jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Mengapa hal pertama yang diucapkan Kristus kepada orang
yang lumpuh tersebut tampaknya aneh?

2. Bagaimanakah Anda akan menjawab pertanyaan Yesus yang
dicatat dalam Markus 2:9? Apakah menurut Anda yang
dimaksud Yesus ketika Dia mengajukan pertanyaan tersebut?
(lihat ayat 10).

3. Dosa tidaklah menyebabkan semua penyakit, tetapi dosa itu
lebih merusak. Sayangnya, lebih sulit melihat dosa dan mem-
peroleh pengampunan daripada melihat akibat-akibat serta
gejala-gejala penyakit jasmani. Pelajaran apa menurut Anda
yang Yesus coba ajarkan kepada mereka yang menyaksikan
dengan mengampuni dosa orang itu dan juga menyembuh-
kan penyakit lumpuhnya?

Kita tidak tahu berapa banyak orang yang dipertobatkan
dan menjadi anggota Gereja sewaktu Yesus masih hidup.
Tampaknya jumlahnya sangat sedikit, tetapi Markus men-
catat bahwa jumlah yang lebih besar tertarik kepada
Yesus—khususnya ketika mereka melihat atau mendengar
mukjizat-mukjizat-Nya. Markus 3 adalah catatan mengenai
minat yang bertambah terhadap Yesus dan memperlihatkan
bagaimana, sewaktu Dia menjadi lebih terkenal, mereka yang
berada dalam posisi kekuasaan dan kepemimpinan mulai

Markus 3
Yesus Menarik Banyak 

Perhatian

A

Tersiarlah kabar (ayat 1)—
Berita telah tersebar

Lumpuh (ayat 3–5, 9–10)—
Cacat secara fisik

Membawanya kepada-Nya
karena orang banyak itu
(ayat 4)—Mendekati-Nya
karena orang banyak 

Menghujat (ayat 7)—
Mengolok-olokkan hal-hal

yang kudus atau mengakui
memiliki kuasa ilahi secara
tidak benar 

Yang begini (ayat 12)—
Seperti ini

Pemungut cukai (ayat
15–16)—Penagih pajak

Koyak (ayat 21)—Robek

Mengoyakkan (ayat 22)—
Merusak
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menentang-Nya dan mencari cara-cara untuk memperma-
lukan Dia di mata orang-orang.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 3
Markus 3:1–6—Matius 12:9–14; Lukas 6:6–11
Markus 3:7–12—Matius 12:15–16
Markus 3:13–19—Matius 10:2–4; Lukas 6:12–16
Markus 3:20–30—Matius 12:22–37
Markus 3:31–35—Matius 12:46–50; Lukas 8:19–21

Memahami Tulisan Suci 

Markus 3

Markus 3:8—Idumea, Tirus, dan Sidon
Lihat peta yang ada.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Markus 3.

IDUMEA

Laut Besar 
(Laut Mediterranea)

Tirus

Sidon

Yerusalem

Mati sebelah (ayat 1)—Cacat,
atau lumpuh sebagian

Berdukacita (ayat 5)—Sedih

Orang-orang Herodian (ayat
6)—Orang-orang Yahudi yang
mendukung Roma, dan
Herodes, khususnya wali
pemerintah setempat 

Menghimpit (ayat 9)—
Mengelilingi dekat sekali

Penderita penyakit (ayat
10)—Orang sakit

Dengan keras melarang (ayat
12)—Dengan keras atau dengan
tegas mengatakan jangan

Untuk mengambil Dia (ayat
21)—Mengambil alih dan
mengawasi Dia 

Beelzebul (ayat 22)—Setan

Merampas (ayat 27)—Mencuri

Menghujat Roh Kudus (ayat
29)—Dengan sengaja menyang-
kal Kristus (lihat Kamus
Alkitab, “hujat”)

Pentingnya Motif Kita

Kisah yang diceritakan dalam Markus 3:1–6 memberi kita wawas-
an yang menarik ke dalam pikiran orang-orang Farisi. Sewaktu
Anda mempelajari ayat-ayat itu, jawablah pertanyaan berikut:

1. Apakah yang dicari orang-orang Farisi ketika mereka
menyaksikan Yesus? (lihat juga pendahuluan untuk Matius
12 dalam penuntun belajar ini, hlm. 22).

2. Dari siapakah kuasa untuk menyembuhkan itu berasal?

3. Apakah yang diberi tahu oleh kejadian ini kepada kita meng-
enai apa yang penting bagi Yesus dan apa yang penting bagi
orang-orang Farisi?

4. Apakah contoh beberapa hal yang dilakukan orang-orang
sekarang pada hari Sabat yang mengikuti adat istiadat orang-
orang, bukannya ilham dari Allah?

Keluarga Kristus

Dalam Markus 3:31–35 Yesus tidak mengatakan bahwa ibu dan
keluarga-Nya tidak penting. Dia kembali memusatkan perhatian
pada alasan-alasan paling penting bagi kedatangan-Nya ke bumi.

1. Menurut Markus 3:31–35, apa yang membuat seseorang men-
jadi memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Kristus?

2. Ajaran ini lebih lanjut diperjelas dalam Kitab Mormon.
Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri, jelaskanlah
apa yang dikatakan Mosia 5:5–9 mengenai bagaimana kita
menjadi bagian dari keluarga Kristus.

Kata perumpamaan berasal dari kata Yunani yang artinya
“menjejerkan” atau, dengan kata lain, menempatkan satu
hal di sebelah yang lainnya untuk membandingkannya. Yesus
menceritakan perumpamaan-perumpamaan, atau cerita-serita,
tentang hal-hal yang sangat dikenal orang, yang dapat
dibandingkan dengan kebenaran rohani. Pendahuluan untuk
Matius 13 (hlm. 23) menjelaskan mengapa Yesus menggu-
nakan perumpamaan-perumpamaan dan memberikan bebe-
rapa gagasan untuk menafsirkan maknanya.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 4
Markus 4:1–25—Matius 13:1–23; Lukas 8:4–18
Markus 4:30–34—Matius 13:31–35
Markus 4:35–41—Matius 8:18–27; Lukas 8:22–25

Markus 4
Yesus Mengajar dengan 

Perumpamaan

B

A
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Memahami Tulisan Suci 

Markus 4

Penabur

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B keduanya sewaktu Anda
mempelajari Markus 4.

Mengadakan Pertemuan dengan Pers

1. Umpamakan Anda telah ditugasi untuk berbicara tentang
Gereja kepada sekelompok wartawan surat kabar. Ceritakan
perumpamaan yang mana dari Markus 4 yang dapat Anda
gunakan untuk menjawab masing-masing dari pertanyaan
berikut:

• Bagaimanakah masa depan Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir?

• Mengapa Gereja mengutus begitu banyak misionaris?

• Bagaimanakah Anda menjelaskan pertumbuhan Gereja
yang luar biasa, mengingat bahwa Gereja ini terbilang baru
dibandingkan dengan kebanyakan agama-agama lain di
dunia dan dimulai dengan jumlah anggota yang sangat
kecil di Amerika Serikat?

2. Beri tahukan perumpamaan mana yang tampaknya berlaku
pada pernyataan berikut oleh Presiden Gordon B. Hinckley,
“Gereja berkembang dengan cara yang indah dan menakjub-
kan .... Gereja menyebar di seluruh permukaan Bumi dengan
cara yang ajaib” (dalam Steve Fidel, “Members Living
Abroad Outnumber LDS in U.S.,” Deseret News, 26–27
Februari 1996, A2).

Jawaban terhadap Pertanyaan-
Pertanyaan Penting

Ada empat pertanyaan yang diajukan dalam Markus 4:35–41.
Murid-murid mengajukan pertanyaan pertama dan keempat;
Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua dan ketiga. Tidak

B

A

Pinggir jalan (ayat 4)—Tanah
keras yang telah diinjak-injak
orang (misalnya jalan)

Tipu daya (ayat 19)—
Muslihat yang menyesatkan,
kebohongan 

Keinginan-keinginan (ayat
19)—Nafsu

Gantang (ayat 21)—
Keranjang besar

Tersingkap (ayat 22)—
Diketahui

Ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur (ayat 24)—
Cara kamu mengukur, atau
menghakimi, apa yang dibe-
rikan kepadamu

Diukurkan (ayat 24)—
Diberikan

Menyabit (ayat 29)—
Menggunakan sabit untuk
memotong batang padi 

Menguraikan (ayat 34)—
Menjelaskan makna, menja-
barkan 

Buritan (ayat 38)—Bagian
belakang

Menghardik (ayat 39)—
Menyuruh berhenti

Penabur (ayat 3, 14)—
Seseorang yang menaburkan
benih (menabur berarti
“menanamkan”)

ada jawaban yang diberikan untuk masing-masing pertanyaan
tersebut, tetapi jika kita membaca dengan cermat cerita tersebut
serta menganalisa apa yang kita ketahui tentang Yesus dan
murid-murid-Nya kita dapat memikirkan kemungkinan
jawabannya.

1. Tulislah pertanyaan pertama dan jawaban yang menurut
Anda akan diberikan Yesus.

2. Tulislah pertanyaan kedua dan ketiga serta jawablah seolah-
olah Anda adalah murid-murid itu.

3. Tulislah jawaban Anda terhadap pertanyaan keempat.

4. Pesan apakah yang dapat disampaikan oleh pengalaman ini
bagi orang di zaman sekarang?

Yesus melakukan mukjizat-mukjizat untuk memberkati
kehidupan orang-orang dan untuk mengajarkan asas-asas
penting. Mukjizat-mukjizat memperlihatkan kuasa ilahi
Yesus dan pemahaman-Nya akan hukum-hukum yang lebih
tinggi yang mengatur bumi kita. Kuasa untuk melakukan
mukjizat-mukjizat ini menuntut iman dari orang-orang yang
terlibat. Sewaktu Anda membaca laporan tentang mukjizat-
mukjizat dalam Markus 5, carilah bagaimana orang-orang
yang terlibat memperlihatkan iman mereka. Pikirkanlah asas-
asas penting apa yang diajarkan Yesus melalui masing-
masing mukjizat dan melalui cara Dia melakukannya.

Anda mungkin ingin mengacu pada keterangan untuk
Matius 8–9 (hlm. 17–18) sewaktu Anda mempelajari pasal
ini.

Markus 5
Lebih Banyak Mukjizat Lagi
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Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 5
Markus 5:1–20—Matius 8:28–34; Lukas 8:26–39
Markus 5:22–43—Matius 9:18–26; Lukas 8:41–56

Memahami Tulisan Suci 

Markus 5

Markus 5:8–13—Roh Jahat Masuk Dalam Babi
Kisah dramatis ini membantu kita memahami keinginan besar
roh-roh yang mengikuti Setan untuk memiliki tubuh jasmani
dalam bentuk apa pun. Kita tidak diberi tahu mengapa Yesus
membiarkan roh-roh jahat tersebut masuk ke dalam babi atau
mengapa mereka tiba-tiba mencebur ke Danau Galilea. Babi
dianggap binatang haram menurut Hukum Musa. Jadi, jika
orang-orang Yahudi beternak babi, mereka melanggar perintah.
Sungguh itu merupakan pelajaran yang luar biasa bagi mereka
yang melihat atau mendengar tentang roh-roh jahat yang dipe-
rintahkan keluar dari seseorang dan masuk ke dalam tubuh-
tubuh yang dinyatakan haram. Itu melambangkan akhir kehan-
curan rohani dari semua yang melayani iblis.

Markus 5:23—“Datanglah Kiranya dan Letakkanlah
Tangan-Mu Atasnya Supaya Dia ... Tetap Hidup”
Berbicara tentang ayat ini, Penatua Howard W. Hunter, yang
waktu itu adalah anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan,
“Ini bukan saja perkataan iman dari seorang ayah yang dicabik
kesedihan, tetapi juga pengingat bagi kita bahwa ke atas apa
pun Yesus meletakkan tangan-Nya akan hidup. Jika Yesus mele-
takkan tangan-Nya ke atas suatu pernikahan, pernikahan itu
akan hidup. Jika dia diizinkan untuk meletakkan tangan-Nya ke
atas keluarga, maka keluarga itu akan hidup” (dalam Conference
Report, Oktober 1979, 93; atau Ensign, November 1979, 65).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Markus 5.

Carilah Makna Simbolis 

Meskipun peristiwa yang diuraikan dalam Markus 5:1–20
benar-benar terjadi, kita dapat juga belajar dari perlambangan
mukjizat ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dapat
membantu Anda menerapkan cerita ini kepada diri Anda dan
orang lain di zaman sekarang.

A

Roh jahat (ayat 2)—Roh dari
si jahat atau iblis

Dibelenggu (ayat 4)—Dirantai

Legion (ayat 9, 15)—
Kelompok besar

Mengabulkan permintaan
mereka (ayat 13)—
Membiarkan mereka pergi

Daerah (ayat 17)—Wilayah,
perbatasan

Yesus tidak memperkenan-
kannya (ayat 19)—Yesus
tidak mengizinkan dia 

Memberitakan (ayat 20)—
Mengumumkan 

Berdesak-desakan (ayat
24)—Berhimpit-himpitan

Menderita pendarahan (ayat
25)—Menderita sakit dengan
mengeluarkan darah

Tenaga (ayat 30)—Kekuatan

Orang-orang ribut (ayat 38)—
Orang-orang yang riuh, kesal

1. Apakah makna simbolis dari fakta bahwa orang yang kerasu-
kan roh jahat tersebut tinggal di daerah “pekuburan” (ayat 2,
5)?

2. Masalah-masalah apakah yang ada di zaman kita sekarang
yang sulit “dijinakkan” dan yang tampaknya masih terus ada
meskipun sudah ada usaha-usaha untuk mengendalikan
masalah tersebut, sama seperti orang yang “dibelenggu dan
dirantai” (ayat 4)?

3. Pelajaran apakah yang dapat kita petik tentang apa yang
dapat Yesus lakukan bagi masalah-masalah sulit kita dengan
apa yang Dia lakukan bagi orang yang kerasukan itu?

Apa yang Mereka Lakukan?

1. Markus 5:22–43 menceritakan tentang dua orang yang mencari
Yesus untuk meminta bantuan dan berkat. Dengan cermat
bacalah ayat-ayat tersebut dan buatlah daftar apa yang dila-
kukan oleh masing-masing orang yang akan menjadi contoh
terhadap apa yang dapat juga kita lakukan sewaktu kita ber-
usaha mencari berkat-berkat dari Juruselamat.

2. Apakah yang Anda pelajari mengenai Yesus dari kedua cerita
tersebut?

Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus luar biasa, tetapi
sebagian besar orang tidak memahami siapa Yesus sebenar-
nya. Dalam Markus 6 kita membaca tentang bagaimana

Markus 6
Siapakah Orang yang 
Bernama Yesus Ini?

B
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Dia dikira oleh orang-orang dari kampung halaman-Nya;
oleh penguasa, Herodes; dan oleh murid-murid-Nya sendiri,
yang masih salah mengerti tentang Dia. Pikirkanlah tentang
kesaksian Anda akan Yesus sewaktu Anda membaca pasal
ini dan bayangkan bagaimana Anda mungkin akan berusaha
membantu orang-orang memahami Yesus seandainya Anda
sendiri berada di sana ketika peristiwa-peristiwa di dalam
Markus 6 terjadi.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 6
Markus 6:1–6—Matius 13:54–58
Markus 6:7–13—Matius 10; Lukas 9:1–6
Markus 6:14–15—Matius 14:1–2; Lukas 9:7–9
Markus 6:17–29—Matius 14:3–12; Lukas 3:19–20
Markus 6:30–56—Matius 14:13–36; Lukas 9:10–17; Yohanes 6:1–21

Memahami Tulisan Suci 

Markus 6

Markus 6:17–19—“Tidak Halal Engkau Mengambil
Istri Saudaramu”
Herodias, istri Herodes pada saat peristiwa ini, sudah menjadi
istri dari saudara tiri Herodes Filipi. Dia telah menceraikan Filipi
agar dapat menikah dengan Herodes, dan Herodes telah mence-
raikan istri pertamanya serta menikah dengan Herodias. Menikahi
istri saudara seseorang sementara saudaranya itu masih hidup
dilarang berdasarkan Hukum Musa (lihat Imamat 20:21). Juga
tidak dibenarkan menceraikan pasangan karena tertarik dengan
orang lain (lihat Matius 5:31–32). Tindakan Herodias tampaknya

Dari mana diperoleh-Nya
semuanya itu? (ayat 2)—Dari
mana Dia belajar semua ini?

Kecuali tongkat (ayat 8)—
Selain sebuah tongkat untuk
berjalan

Bekal (ayat 8)—Tempat
untuk makanan atau pakaian 

Pengawal (ayat 27)—Orang
yang menghukum mati sese-
orang

Sempat (ayat 31)—Ada
waktu luang

Mengambil jalan darat (ayat
33)—Melakukan perjalanan
dengan berjalan kaki

Berkelompok-kelompok
(ayat 39–40)—Dalam rom-
bongan-rombongan

Potongan-potongan (ayat
43)—Serpihan-serpihan tersisa

Memerintahkan (ayat 45)—
Menyuruh 

Sakal (ayat 48)—Angin yang
menerjang melawan

Jam tiga malam (ayat 48)—
Sebelum matahari terbit, subuh

menunjukkan bahwa dia merasa bersalah, dan daripada bertobat,
dia malah memilih untuk menyingkirkan orang yang meng-
ingatkan dia akan kesalahannya itu—Yohanes Pembaptis.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Markus 6.

Yesus Kembali ke Kampung 
Halaman-Nya

1. Menurut Markus 6:1–6, bagaimanakah Yesus diterima ketika
Dia kembali di “tempat asalnya,” yang artinya kampung
halaman-Nya Nazaret?

2. Berkat-berkat apakah yang ditahan dari orang-orang tersebut
karena sikap mereka? (lihat ayat 5).

3. Bagaimana kisah ini dapat berlaku pula dalam hubungan kita
dengan para pemimpin Gereja setempat dan pemimpin
umum Gereja di zaman sekarang?

Menanggapi Perasaan Bersalah

1. Dalam Markus 6:14–28, apakah yang dilakukan Herodes
yang mungkin memperlihatkan bahwa dia merasa bersalah
mengenai sesuatu?

2. Bagaimanakah tanggapan Herodias terhadap perasaan bersa-
lahnya?

3. Apakah yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengalami
perasaan bersalah atas dosa-dosa kita?

4. Bandingkanlah apa yang terjadi ketika kita mencoba menutup-
nutupi kesalahan dan dosa-dosa kita (lihat A&P 121:37) dengan
apa yang terjadi ketika kita merendahkan hati kita dan bertobat
(lihat Enos 1:4–8; Mosia 4:2–3).

Belajar tentang Juruselamat

Buatlah daftar dua hal yang Anda pelajari tentang karakter,
sifat, atau kekuatan Yesus dari kisah dalam Markus 6:31–44.

Adat istiadat dapat menjadi pengaruh penting yang mem-
persatukan di dalam keluarga-keluarga dan kelompok-
kelompok lainnya. Tetapi jika adat istiadat tersebut menjadi
lebih penting dari, atau menggantikan, atau tidak selaras
dengan asas-asas injil, maka adat istiadat tersebut bekerja
melawan rencana kebahagiaan Tuhan. Di masa Perjanjian
Baru, adat istiadat tertentu orang-orang Yahudi menjadi
lebih penting di dalam agama mereka daripada hukum-hukum
Allah yang mendasarinya. Sebagian besar dari Markus 7
menceritakan apa yang diucapkan dan dilakukan Yesus
mengenai sejumlah adat istiadat nenek moyang tersebut.

Markus 7
Apakah yang Menajiskan 

Manusia?

C

B

A
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Anda mungkin juga ingin membaca kembali pendahuluan
untuk Matius 12 dan 15 di dalam penuntun belajar ini
(hlm. 22) sebelum Anda membaca Markus 7.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 7
Markus 7—Matius 15:1–31

Memahami Tulisan Suci 

Markus 7

Markus 7:9–12—“Sudah Digunakan untuk Kurban”
Kurban adalah istilah yang artinya “diberikan kepada Allah.”
Hukum Musa mengharuskan agar anak-anak memelihara para
orang tua lanjut usia mereka, tetapi adat istiadat dari nenek
moyang mengatakan bahwa jika Anda memiliki uang atau
sumber-sumber lainnya yang ingin Anda berikan kepada Allah
atau bait suci (kurban) maka sumber-sumber tersebut tidak
dapat digunakan untuk menyokong orang tua Anda. Orang
yang memiliki niat yang tidak baik menggunakan adat istiadat
kurban ini untuk memperlihatkan seolah-olah mereka mengasihi
Allah melebihi hal lainnya—bahkan keluarga. Tetapi, di dalam
kenyataannya mereka menyimpan kekayaan mereka, bukan
menggunakannya untuk memelihara para orang tua mereka
yang telah lanjut usia.

Markus 7:26–29—Mengapa Yesus Menyebut
Perempuan Yunani sebagai Anjing?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 15:22–28 
(hlm. 25)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 7.

Buatlah Perbandingan

1. Menggunakan apa yang Anda baca dalam Markus 7:1–23,
jelaskan perbedaan antara apa yang orang-orang Farisi ang-
gap najis dan yang Yesus anggap najis.

2. Bacalah 3 Nefi 27:19–20 dan jelaskan mengapa penting
memahami apa yang diucapkan Yesus tentang najis atau
tidak najis dan apa yang harus kita lakukan jika kita najis.

A

Percuma (ayat 7)—Tidak ada
manfaatnya, tidak ada nilai
atau gunanya 

Membiarkan (ayat 12)—
Mengizinkan, memperke-
nankan

Menajiskan (ayat 15, 18,
23)—Membuat seseorang
tidak bersih secara rohani

Tahu (ayat 18)—Paham

Dibuang di jamban (ayat
19)—Apa yang telah dimakan

keluar melalui tubuh dan
dibuang

Keserakahan (ayat 22)—
Keinginan yang tamak untuk
memperoleh lebih banyak lagi

Hawa nafsu (ayat 22)—Nafsu
yang tak terkendali

Patut (ayat 27)—Benar atau
pantas

Gagap (ayat 32)—Tidak
dapat berbicara dengan jelas

Pernahkah Anda salah mengerti makna dari apa yang
diucapkan seseorang dan kemudian merasa bodoh tentang-
nya ketika hal itu dijelaskan kepada Anda karena artinya
begitu jelas? Dalam Markus 8 murid-murid Yesus tampak-
nya memiliki pengalaman seperti itu. Murid-murid itu
tidak selalu memahami Yesus, tetapi mereka memiliki iman
kepada-Nya. Ini adalah gagasan penting dalam pasal ini.
Tidak seperti orang-orang Farisi yang menuntut tanda
untuk membuktikan kepada mereka hal-hal yang tidak
mereka pahami, murid-murid memiliki iman dan bersikap
mau menerima terhadap pengaruh Roh Kudus. Pikirkanlah
apa yang dapat Anda pelajari dari Markus 8 untuk mem-
perkuat pemahaman dan kesaksian Anda tentang Yesus
Kristus.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 8
Markus 8:1–10—Matius 15:32–39
Markus 8:11–21—Matius 16:1–12
Markus 8:27–38—Matius 16:13–27; Lukas 9:18–26

Memahami Tulisan Suci 

Markus 8

Markus 8:15—Apakah Ragi Itu?
Ragi adalah sejenis jamur. Ketika sedikit ragi dicampur dengan
adonan roti maka ragi tersebut dengan cepat memengaruhi
seluruh adonan, menciptakan gelembung-gelembung dan
menyebabkan roti mengembang. Roti yang dibuat dengan ragi
(roti yang beragi) lebih ringan daripada roti yang tidak beragi,
tetapi lebih cepat basi. Untuk alasan inilah ragi, di dalam tulisan
suci, kadang-kadang menjadi lambang kerusakan. Itulah yang
dimaksud Yesus ketika Dia berkata, “Berjaga-jagalah dan awaslah
terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes.” Pada kesempatan
lainnya ragi merujuk pada bagaimana sejumlah kecil apa pun
yang sedang dibicarakan dapat memengaruhi sejumlah besar
sesuatu lainnya untuk kebaikan atau kejahatan.

Belas kasihan (ayat 2)—
Perasaan kasih dan peduli 

Roti (ayat 8)—Makanan

Angkatan (ayat 12, 38)—
Kelompok orang yang tinggal
pada masa yang sama 

Memperingatkan (ayat 15,
30)—Memerintahkan

Paham (ayat 17)—Mengerti

Potongan-potongan (ayat
19–20)—Serpihan-serpihan

Menegor Dia, memarahi Dia
(ayat 32–33)—Tidak setuju
dengan yang diucapkan

Memikirkan (ayat 33)—
Menikmati

Markus 8
“Masihkah Kamu Belum 

Mengerti?“
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Markus 8:29–30—Mengapa Yesus Tidak Ingin 
Murid-Murid-Nya Memberitahukan Siapa pun bahwa
Dia adalah Kristus?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 16:20 
(hlm. 26)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 8.

Serupa dan Berbeda

1. Buatlah daftar cara-cara mukjizat yang digambarkan dalam
Markus 8:22–26 serupa atau berbeda dengan mukjizat-
mukjizat yang telah Anda baca dalam Perjanjian Baru (misal-
nya, bandingkan dengan Matius 20:30–34).

2. Pesan rohani apakah yang dapat Anda pelajari dari mukjizat
yang dicatat dalam Markus 8:22–26?

Kita belajar dalam Matius 16 bahwa ketika Yesus dan 
murid-murid-Nya berada di Kaisarea Filipi Dia menjanjikan
kepada mereka, khususnya Petrus, “kunci Kerajaan Surga”
(Matius 16:19). Dalam Matius 17 kita membaca tentang
penggenapan janji tersebut di Gunung Perubahan Rupa.
Markus 9:1–13 juga berisikan laporan tentang pengalaman
itu. Setelah pengalaman yang kudus itu Petrus, Yakobus,
dan Yohanes masih perlu belajar banyak hal dari Tuhan.
Sewaktu Anda membaca Markus 9, carilah cara-cara bagai-
mana Dia mengajar mereka dan membantu meningkatkan
iman mereka serta iman dan pengertian orang lain juga.

Markus 9
“Tolong Aku yang Tidak 

Percaya Ini”

A

Meskipun permohonan dalam Markus 9:24 “tolong aku
yang tidak percaya ini” berasal dari seorang ayah yang
menginginkan bantuan bagi putranya, permohonan itu
bisa saja datang dari siapa pun yang percaya kepada
Juruselamat tetapi mengakui perlunya lebih banyak
iman dan pengetahuan.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 9
Markus 9:2–32—Matius 17:1–23; Lukas 9:28–45
Markus 9:33–50—Matius 18:1–9; Lukas 9:46–50

Memahami Tulisan Suci 

Markus 9

Mendirikan kemah

Markus 9:2–13—Yesus Diubah Rupa-Nya di Gunung
yang Tinggi 

Markus 9:43–48—Memenggal Tangan atau Kaki Anda,
atau Mencungkil Mata Anda 
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 5:29–30 (hlm. 15).

Markus 9:49–50—Garam dan Api 
Berdasarkan Hukum Musa, kurban persembahan diberi garam
sebagai lambang dari perjanjian abadi antara Tuhan dan umat-
Nya. Hal itu menjadikan kurban persembahan “baik” bagi
Tuhan. Para pengikut Kristus menawarkan diri mereka sebagai
kurban yang hidup bagi-Nya (lihat Omni 1:26), pengurbanan
mana membawa kuasa pembersihan Roh Kudus (atau pembap-
tisan dengan api).

Ahli Taurat (ayat 11, 14, 16)—
Orang-orang yang mengajar-
kan makna dari Hukum Musa 

(lihat Kamus Alkitab, “ahli
Taurat”)

Dihinakan (ayat 12)—
Dianggap tidak berharga atau
dibenci 

Menyambut (ayat 15)—
Memberikan salam

Membisukan dia (ayat 17)—
Membuat tidak dapat ber-
bicara

Tubuhnya menjadi kejang
(ayat 18)—Tubuhnya menjadi
lemah

Diguncang-guncangnya
(ayat 20)—Digoyang-goyang
karena kejang-kejang 

Terguling-guling (ayat 20)—
Jatuh terputar-putar meng-
guling 

Mengguncang-guncang anak
itu (ayat 26)—Membuatnya
mengalami kejang-kejang
yang parah

Tangan kudung (ayat 43)—
Tangannya cacat secara fisik

Terpadamkan, padam (ayat
43–46, 48)—Dimatikan 

Berubah rupa (ayat 2)—
Kondisi di mana tubuh sese-
orang diubah sementara
sehingga dia dapat menghada-
pi kehadiran dan kemuliaan
makhluk-makhluk surgawi 

Kemah (ayat 5)—Tempat ber-
lindung sementara yang
digunakan sebagai tempat
sembahyang dan ibadah
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 9.

Meningkatkan Iman Anda

1. Cerita dalam Markus 9:14–29, apakah permasalahannya?

2. Apakah yang dikatakan Yesus mengenai masalah tersebut?
(lihat ayat 19, 23, 29)

3. Apakah menurut Anda yang dimaksud sang ayah dengan apa
yang dia katakan kepada Yesus dalam ayat 24?

4. Bagaimanakah cerita ini meningkatkan iman Anda atau
mengajar Anda cara meningkatkan iman Anda?

Banyak orang Yahudi mencampurbaurkan nubuat-nubuat
Perjanjian Lama mengenai kedatangan pertama Mesias
dengan nubuat-nubuat mengenai Kedatangan-Nya yang
Kedua. Mereka mencari seorang Mesias yang akan datang
dengan kekuatan dan kemuliaan besar sebagai seorang raja
penakluk untuk menghancurkan musuh-musuh mereka.
Kristus memang datang untuk menghancurkan musuh-
musuh mereka yang paling penting—dosa dan kematian—
tetapi Dia akan menaklukkan musuh-musuh itu dengan
penderitaan dan kematian-Nya sendiri yang sulit dipahami
oleh kebanyakan orang. Hal ini telah diramalkan dalam
Yesaya 53. Carilah cara-cara di mana Yesus mencoba untuk
mengajarkan asas-asas ini dalam Markus 10.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 10
Markus 10:1–31—Matius 19; Lukas 18:15–30
Markus 10:32–52—Matius 20:17–34; Lukas 18:31–43
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Markus 10

Daerah (ayat 1)—Perbatasan

Bersatu (ayat 7)—Tetap dekat
bersama 

Diceraikan (ayat 9)—
Dipisahkan 

Perzinaan (ayat 11)—
Mengadakan hubungan sek-
sual dengan seseorang yang
bukan pasangan nikahnya 

Mengurangi hak (ayat 19)—
Berbuat curang

Sedih (ayat 22)—Duka

Disesah (ayat 34)—Dicambuk

Memerintah rakyatnya
dengan tangan besi (ayat
42)—Menguasai, menjadikan
orang-orang lain takluk agar
melayani dan mendukung
mereka 

Pelayan (ayat 43)—Hamba

Tebusan (ayat 45)—
Pembayaran untuk membebas-
kan seseorang dari perbudakan 

Markus 10
Kebesaran yang Sejati

A

Markus 10:2–12—Ajaran-Ajaran Yesus mengenai
Pernikahan dan Perceraian 
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 19:3–12 
(hlm. 29–30).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Markus 10.

Menjadi Besar Dalam Kerajaan 

Di dalam cerita dalam Markus 10:17–22, seorang pemuda kaya
ingin mengetahui apa yang dapat dia lakukan untuk mewarisi
kehidupan kekal, dan dalam ayat-ayat 35–45 kita membaca
mengenai Yakobus dan Yohanes yang menginginkan tempat
kehormatan di sisi Juruselamat di dalam kekekalan.

1. Bandingkanlah kedua cerita tentang orang-orang ini yang
menginginkan kebesaran di dalam kerajaan dengan membuat
tabel berikut di dalam buku catatan Anda dan mengisinya
dengan keterangan yang Anda temukan dalam Markus 10.

2. Apakah yang telah diajarkan Yesus dalam Markus 9:33–37
mengenai makna menjadi besar?

3. Menurut Markus 10:28–30, bagaimanakah kebesaran duniawi
dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Yesus Kristus
kepada mereka yang memenuhi syarat untuk kehidupan kekal?

4. Apakah yang diajarkan Markus 10:32–34 kepada kita meng-
enai kebesaran Juruselamat?

5. Apakah yang dapat Anda lakukan di dalam kehidupan Anda
untuk menjadi besar dalam pandangan Allah?

Disembuhkan dari Kebutaan

1. Buatlah daftar mengenai apa yang dilakukan orang dalam
Markus 10:46–52 agar disembuhkan dari kebutaan.

2. Apakah yang diajarkan cerita ini kepada kita mengenai
Juruselamat dan apa yang dapat Dia lakukan bagi kita?

Markus 11–12
Apa yang Yesus Lakukan dan 

Ajarkan Selama Minggu 
Terakhir-Nya 

B

Apa yang diajarkan
Yesus kepada mereka

Apa yang tidak
mereka pahamiSiapa?

Orang muda yang
kaya (Markus
10:17–22)

Yakobus dan
Yohanes (Markus
10:35–45)

A
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Markus 11 dimulai kira-kira tiga tahun setelah pembaptisan
Yesus. Dalam waktu satu minggu Dia akan disalibkan.
Peristiwa-peristiwa dalam Markus 11–16 terjadi selama
minggu Paskah—saat ketika orang-orang Yahudi dari selu-
ruh penjuru berkumpul di Yerusalem untuk mempersem-
bahkan kurban di bait suci. Itu merupakan kesempatan sem-
purna bagi Yesus untuk memberikan kesaksian-Nya yang
terakhir kepada sekelompok besar orang sementara Dia ber-
siap untuk mempersembahkan Diri-Nya sebagai Anak
Domba Allah bagi pendamaian seluruh umat manusia.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 11–12
Markus 11—Matius 21:1–27; Lukas 19:29–48; 20:1–8;

Yohanes 12:14–19
Markus 12:1–12—Matius 21:33–46; Lukas 20:9–19
Markus 12:13–44—Matius 22:15–46; Lukas 20:20–47; 21:1–4
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Memahami Tulisan Suci 

Markus 11

Markus 11:1–10—Apakah Makna Yesus Mengendarai
Keledai ke Kota?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 21:1–11 
(hlm. 32).

Markus 11:15–18—Mengapa Ada para Penukar Uang
dan Orang-Orang Berjual Beli di Bait Suci?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 21:12–13 
(hlm. 32).

Markus 11:12–14, 20–21—Pohon Ara yang Dikutuk 
Yesus tidak menjelaskan
mengapa Dia mengutuk pohon
ara itu, tetapi sedikit pengeta-
huan tentang pohon ara,
dipadukan dengan keadaan-
keadaan yang diuraikan dalam
tulisan suci, membantu kita
memahami perlambangan dari
apa yang dilakukan Yesus.
Jenis pohon ara yang disebut-
kan dalam Markus 11 meng-
hasilkan buah ara yang lebih
awal, bahkan sebelum dipenu-

hi dengan daun-daun. Hasil panen utama pohon ara diperoleh
setelah itu. Jika sebatang pohon tidak menghasilkan buah yang
lebih awal, maka pohon ara tersebut tidak akan menghasilkan
buah sama sekali tahun itu. Pohon yang berdaun (seperti yang
diuraikan oleh Markus dan Matius) seharusnya juga menghasil-
kan buah, tetapi pohon itu tidak berbuah. Kita dapat mengatakan
bahwa pohon tersebut memberikan penampilan seolah-olah
memiliki buah tetapi sebenarnya tidak. Itu seperti para pemim-
pin Yahudi di zaman Yesus. Mereka tampak saleh, tetapi kehi-
dupan mereka penuh dengan kemunafikan dan kebenaran semu.
Oleh karena itu, Yesus mengutuk pohon kemunafikan ini yang
melambangkan keadaan para pemimpin umat perjanjian Allah.

Laporan Markus mengatakan bahwa pohon itu tidak berbuah
karena belum waktunya; akan tetapi, Terjemahan Joseph Smith
menghilangkan ungkapan tersebut dan menunjukkan bahwa
karena daunnya telah tumbuh, maka pohon tersebut seharusnya
memiliki buah.

Cabang pohon ara dengan buahnya

Yang di depanmu itu
(ayat 2)—Yang ada di hada-
panmu itu

Pakaian (ayat 7–8)—Jubah
atau baju

Hampir malam (ayat 11)—
Menjelang malam

Kalau-kalau (ayat 13)—
Jika saja 

Kering (ayat 21)—Mati

Sekiranya ada barang sesua-
tu dalam hatimu terhadap
seseorang (ayat 25)—Jika ada
perasaan tidak enak terhadap
seseorang 
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Markus 11:30–32; 12:12—Imam-Imam Kepala, Ahli-Ahli
Taurat, dan Tua-tua “Takut Kepada Orang Banyak”

Yesus terus-menerus
mengutuk para
pemimpin Yahudi ini
karena kemunafikan
mereka (misalnya, lihat
Markus 12:38–40).
Markus 11–12 menun-
jukkan bahwa sumber
kemunafikan mereka
adalah kesombongan.
Seperti yang diajarkan
oleh Presiden Ezra Taft
Benson, “Orang som-
bong lebih takut
kepada penghakiman
manusia daripada
penghakiman Allah
(lihat A&P 3:6–7; 30:1–2;

60:2). ‘Apa pandangan orang terhadap saya?‘ lebih dipertimbang-
kan daripada ‘Apa pandangan Allah terhadap saya?”’ (dalam
Conference Report, April 1989, 4; atau Ensign, Mei 1989, 5).

Markus 12

Markus 12:18–27—Pernikahan dalam Kebangkitan 
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 20:27–38 (hlm. 77).

Markus 12:28–34—“Tidak Ada Hukum Lain yang Lebih
Utama daripada Kedua Hukum Ini”
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 22:36–38 
(hlm. 32).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Markus 11–12.

Bagaimanakah Mereka Mungkin
Menjawab?

Bayangkan Anda dapat berbicara kepada orang-orang di dalam
cerita dalam Markus 11:1–11. Tulislah bagaimana menurut Anda
mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan
kepada mereka dalam daftar berikut ini:

A

Tempat memeras anggur
(ayat 1)—Wadah untuk
menampung air perasan dari
buah anggur 

Penggarap-penggarap (ayat
1–2)—Orang-orang yang
mengurus tanaman

Ahli waris (ayat 7)—Orang
yang memiliki hak untuk
menerima atau mewarisi
sesuatu 

Menjerat dia (ayat 13)—
Memperdaya dia

Tidak takut kepada siapa pun
(ayat 14)—Memperlakukan
setiap orang sama

Kemunafikan (ayat 15)—
Berpura-pura hidup benar
padahal tidak 

Gambar dan tulisan (ayat
16)—Kata-kata yang tertulis
pada uang logam 

Keturunan (ayat 20–22)—
Anak

Menelan (ayat 40)—Merampok
apa yang dimilikinya

Mengelabui (ayat 40)—
Berpura-pura 

Dua peser; duit (ayat 42)—
Jumlah uang yang sangat
sedikit 

1. Kepada kedua murid: Mengapa Yesus memberikan petunjuk-
petunjuk khusus mengenai bagaimana memperoleh keledai?
Apakah yang Anda pikirkan mengenai bagaimana Anda
memperolehnya?

2. Kepada pemilik keledai:
Mengapa Anda membiar-
kan kedua murid Yesus
mengambil keledai Anda?

3. Kepada salah seorang di
antara orang-orang yang
menghamparkan pakaian
di jalan dan berteriak
Hosana: Siapakah menurut
Anda Yesus itu? Mengapa
Anda menghormati-Nya?

Tafsirkan Perlambangannya

Pikirkanlah dengan cermat kisah mengenai pohon ara dalam
Markus 11:12–14, 20–23, dan penjelasan yang terdapat dalam
bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk Markus 11. Orang
macam apakah menurut Anda yang dapat dilambangkan pohon
ara yang dikutuk Yesus di zaman kita sekarang? Jelaskan bagai-
mana orang macam itu mungkin bertindak atau berbicara.

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan

Pilihlah tiga tindakan atau sikap yang diperlihatkan oleh para
pemimpin Yahudi yang menentang atau bertanya kepada Yesus
dalam cerita-cerita dan ajaran-ajaran dalam Markus 11:27–12:40.
Jelaskan bagaimana tindakan-tindakan atau sikap-sikap tersebut
dapat menjauhkan seseorang dari kemajuan secara rohani.

Apakah Pesannya?

Banyak dari Markus 11–12 mencatat bagaimana para pemimpin
Yahudi menentang Yesus. Dalam Markus 12:41–44 kita membaca
tentang seorang perempuan yang sama sekali tidak seperti
mereka.

1. Bagaimana janda tersebut
merupakan teladan terha-
dap apa yang diajarkan
Yesus dalam Markus
12:29–34?

2. Tulislah pesan dari Markus
12:44 dengan mengguna-
kan kata-kata Anda sendiri
dan jelaskan apa menurut
Anda yang diajarkan Yesus
Kristus kepada orang-
orang.

3. Tulislah tentang sesuatu
di dalam kehidupan Anda
yang dapat Anda ubah agar
lebih mengikuti teladan
pengurbanan dan kepa-
tuhan janda tersebut.
(Tidak perlu melibatkan
uang).

D

C

B
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Kurang dari satu minggu sebelum penyaliban-Nya,
Juruselamat berbicara tentang Kedatangan-Nya yang Kedua.
Sejumlah orang Yahudi menolak Yesus dalam pelayanan
fana-Nya karena mereka tidak percaya Dia menggenapi
nubuat-nubuat Perjanjian Lama mengenai kedatangan
Mesias—khususnya yang berbicara tentang Dia datang
dalam kemuliaan dan penghakiman. Akan tetapi, nubuat-
nubuat Perjanjian Lama tentang Kristus mencakup tanda-
tanda mengenai baik kedatangan-Nya yang pertama maupun
yang kedua. Pastilah telah menghibur murid-murid-Nya
untuk tahu bahwa meskipun Dia telah menggenapi banyak
nubuat, Dia akan datang kembali dan menggenapi semua
hal yang telah dibicarakan oleh para nabi mengenai Mesias.
Karena banyak dari apa yang Yesus Kristus katakan dalam
Markus 13 adalah mengenai zaman akhir, kita yang tinggal
di zaman akhir seharusnya secara khusus tertarik dengan
tulisan suci ini.

Terjemahan Joseph Smith untuk Markus 13 sama dengan
Terjemahan Joseph Smith untuk Matius 24, yaitu Joseph
Smith—Matius 1.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 13
Markus 13—Matius 24; Lukas 21:5–36; Joseph Smith—Matius 1.

Memahami Tulisan Suci 

Markus 13

Markus 13:14—“Pembinasa Keji”
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 24:15 
(hlm. 36).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 13.

Berhadapan dengan (ayat
3)—Di depan, di seberang

Waspadalah, hati-hatilah (ayat
5, 9, 23, 33)—Perhatikanlah 

Diberitakan (ayat 10)—
Diajarkan, dikhotbahkan

Yang menyusui bayi (ayat
17)—Ibu yang menyusui
bayinya 

Orang-orang pilihan (ayat 20,
27)—Orang-orang perjanjian

Siksaan (ayat 24)—
Pencobaan dan kesulitan

Penunggu pintu (ayat 34)—
Pelayan, penjaga pintu

Markus 13
Tanda-Tanda Kedatangan Kedua

Waspadalah!

Yesus menyuruh mereka yang mengikuti-Nya agar “waspada”
atau “berhati-hati” enam kali di dalam khotbah yang dicatat
dalam Markus 13 (lihat ayat 5, 9, 23, 33, 35, 37). Buatlah daftar
paling sedikit tiga hal dari pasal ini yang harus diwaspadai oleh
orang-orang yang percaya agar siap untuk bertemu dengan
Tuhan.

Para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi
tidak berhasil mempermalukan Yesus atau menjebak-Nya
untuk membuat kesalahan di depan orang-orang yang
berkumpul di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Dalam
kenyataannya, para pemimpin Yahudi itu sendirilah yang
telah dipermalukan oleh Yesus. Beberapa di antara pemimpin
jahat tersebut merasa bahwa satu-satunya cara untuk men-
cegah Yesus menjadi ancaman yang lebih besar lagi terhadap
kedudukan dan kekuasaan mereka adalah dengan membunuh-
Nya. Yesus mengetahui niat mereka dan siap untuk menye-
rahkan nyawa-Nya. Beberapa di antara peristiwa-peristiwa
paling penting di dalam sejarah dicatat dalam Markus
14–16. Janganlah tergesa-gesa sewaktu Anda membaca dan
merenungkan peristiwa-peristiwa kudus di dalam ketiga
pasal terakhir Markus ini

Markus 14
Jam-Jam Terakhir Kehidupan 

Fana Yesus

A
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Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 14
Markus 14:1–2—Matius 26:1–5; Lukas 22:1–2
Markus 14:3–9—Matius 26:6–13; Yohanes 12:1–8
Markus 14:10–16—Matius 26:14–19; Lukas 22:3–13
Markus 14:17–31—Matius 26:20–35; Lukas 22:14–39; Yohanes 13
Markus 14:32–42—Matius 26:36–46; Lukas 22:40–46
Markus 14:43–72—Matius 26:47–75; Lukas 22:47–62;

Yohanes 18:1–27

Memahami Tulisan Suci 

Markus 14

Markus 14:3–9—Seorang Perempuan Mengurapi
Yesus dengan Minyak 
Yohanes 12:3 membe-
ri tahu kita bahwa
perempuan ini ada-
lah Maria, saudara
perempuan Marta
dan Lazarus, yang
telah Yesus hidupkan
kembali dari kemati-
an (lihat Yohanes 11).
Tindakan mengurapi
dengan minyak yang
sangat mahal ini
memperlihatkan rasa
hormatnya yang
dalam bagi Yesus
dan merupakan
suatu tindakan
pemujaan.
Merupakan juga suatu kebiasaan untuk meminyaki mayat sebe-
lum dikuburkan. Yesus menggunakan peristiwa ini sebagai
kesempatan untuk memberi tahu murid-murid-Nya lagi bahwa
Dia sedang mempersiapkan diri untuk menyerahkan nyawa-
Nya—suatu kebenaran yang tampaknya tidak dipahami atau
tidak ingin dipercayai oleh sebagian besar murid.
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Roti tidak beragi (ayat 1,
12)—Roti yang dibuat tanpa
ragi dan merupakan bagian
dari jamuan Paskah 

Tipu muslihat (ayat 1)—
Ketidakjujuran

Pualam (ayat 3)—Bahan yang
berharga dan mahal

Minyak narwastu (ayat 3)—
Krim berharga yang harum
baunya 

Menjadi gusar (ayat 4)—
Marah atau tidak senang atas
sesuatu yang kita anggap
tidak benar 

Tiga ratus dinar (ayat 5)—
Gaji satu tahun untuk seorang
buruh biasa 

Menyerahkan (ayat 10, 18)—
Berbalik menentang dan
memberikan kepada musuh 

Bersungguh-sungguh (ayat
31)—Dengan perasaan yang
dalam

Tinggallah (ayat 34)—Jangan
pergi dan tunggulah

Abba (ayat 36)—Kata yang
artinya “bapa”

Mengoyakkan (ayat 63)—
Merobek (sebagai tanda keke-
salan)

Meninju (ayat 65)—
Memukul dengan tinju

Bersumpah (ayat 71)—
Menyatakan sesuatu dengan
sumpah atau janji 

Markus 14:20—“Mencelupkan Roti ke Dalam Satu
Pinggan dengan Aku”
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Yohanes 13:25 (hlm. 94).

Markus 14:32–42—Getsemani
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 26:36–46 (hlm.
38–39).

Markus 14:33—Mengapa Yesus “Sangat Takut” dan
“Gentar”?
Penderitaan Pendamaian dimulai di Getsemani. Presiden Joseph
Fielding Smith menjelaskan, “Tidak ada seorang pun di antara
kita ... yang belum berbuat sesuatu yang salah dan kemudian
menyesal serta berharap kita tidak melakukannya. Hati nurani
kita menyerang kita dan kita merasa sangat, sangat tidak enak
.... Tetapi di sini [di Getsemani] kita memiliki Anak Allah memi-
kul beban pelanggaran-pelanggaran saya dan pelanggaran-
pelanggaran Anda serta pelanggaran-pelanggaran setiap jiwa
yang menerima injil Yesus Kristus .... Dia memikul beban terse-
but—beban kita. Saya menambahkan sesuatu padanya; demiki-
an pula Anda. Demikian pula setiap orang lainnya. Dia memi-
kul beban itu ke atas diri-Nya untuk membayar harganya agar
saya dapat luput—agar Anda dapat luput—dari hukuman
dengan syarat-syarat bahwa kita mau menerima injil-Nya serta
bersikap benar dan setia terhadapnya” (Fall—Atonement—
Resurrection—Sacrament [ceramah pada Institut Agama Salt Lake
City, 14 Januari 1961], 8).

Markus 14:54–59—Saksi-Saksi Palsu
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 26:59–60 
(hlm. 39).

Markus 14:66–72—Petrus Menyangkal Yesus
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 22:31–34, 54–62
(hlm. 78).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Markus 14.
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Betapakah Anda Menghargai
Juruselamat?

Dalam Markus 14:3–11 kita membaca tentang dua orang yang
memperlihatkan betapa mereka menghargai Juruselamat.

1. Bagaimanakah tindakan-tindakan perempuan tersebut mem-
perlihatkan bahwa dia lebih menghargai Juruselamat daripada
uangnya?

2. Bagaimanakah tindakan-tindakan Yudas memperlihatkan
bahwa dia lebih menghargai uang daripada Juruselamat?

3. Dengan cara-cara apakah Anda memperlihatkan bahwa
Anda lebih mengasihi Juruselamat daripada benda-benda
duniawi Anda?

“‘Ku Berdiri Kagum”

Dalam Nyanyian Rohani “‘Ku Berdiri Kagum,” kita menyanyi-
kan betapa kagumnya kita atas kasih yang ditawarkan Yesus
kepada kita melalui Pendamaian-Nya (lihat Nyanyian Rohani
[1985], no. 82). Dari Markus 14, pilihlah dua hal yang dilakukan
Yesus yang membuat Anda “kagum” dan membantu Anda
lebih menghargai Dia. Tulislah tentang dua hal itu, dengan men-
ceritakan mengapa hal-hal tersebut membuat Anda kagum dan
memperdalam kasih, hormat, dan penghargaan Anda terhadap
Juruselamat.

Pendamaian dimulai di Getsemani, dan Markus 15 menca-
tat akhir ceritanya di kayu salib di Golgota. Penatua James
E. Talmage, yang waktu itu adalah anggota Kuorum Dua
Belas Rasul, menulis, “Kematian dengan penyaliban adalah
sekaligus yang paling lama dan paling menyakitkan di
antara segala bentuk hukuman mati. Korbannya hidup
dalam siksaan yang semakin menjadi, biasanya sampai ber-
jam-jam, kadang-kadang sampai berhari-hari .... Kelegaan
kematian yang dinanti-nantikan datang karena keletihan
akibat rasa sakit yang luar biasa dan tak kunjung hilang”

Markus 15
Yesus Disalibkan

B

A
(Jesus the Christ, 655). Dalam Ajaran dan Perjanjian
19:16–19, Yesus berbicara tentang rasa sakit yang Dia
rasakan di Getsemani, yang tampaknya lebih hebat dan
lebih parah daripada penderitaan-Nya di kayu salib. Seperti
yang dinyatakan di dalam salah satu nyanyian rohani kita:
“Kita tidak akan tahu Penderitaan-Nya, Tapi percaya bagi
kita dialami-Nya” (“Ada Bukit yang Sangat Jauh,”
Nyanyian Rohani, no. 83). Ingatlah, sewaktu Anda mem-
baca pasal ini, bahwa itu “bagi [Anda] dialami-Nya.”

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 15
Markus 15:1–19—Matius 27:2, 11–30; Lukas 23:1–25;

Yohanes 18:28–19:16
Markus 15:20–41—Matius 27:31–56; Lukas 23:26–49;

Yohanes 19:16–37
Markus 15:42–47—Matius 27:57–61; Lukas 23:50–56;

Yohanes 19:38–42

Memahami Tulisan Suci 

Markus 15

Markus 15:34—“Allah-Ku, Allah-Ku, Mengapa Engkau
Meninggalkan Aku?”
Kata-kata ini juga terdapat di dalam nubuat tentang Mesias dari
Mazmur 22:1. Tampaknya perlu bagi Bapa untuk menarik diri
dari sang Putra agar pelaksanaan pendamaian lengkap dan
sempurna. Sesungguhnya, Yesus “turun ke bawah segala hal”
(A&P 88:6).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Markus 15.

Dia Mengetahui dan Memahami

Dalam Alma 7:11–13 kita membaca bahwa Juruselamat menderita
seperti yang Dia alami agar Dia mengetahui bagaimana meno-
long orang dengan segala macam pencobaan dan penderitaan.
Dari apa yang terjadi dalam Markus 15, buatlah daftar paling
sedikit tiga macam pengalaman sulit yang dialami orang-orang
di zaman sekarang yang mungkin serupa dengan penderitaan-
penderitaan yang dialami Yesus. Untuk masing-masing penga-
laman yang Anda tulis, berikanlah rujukan tulisan sucinya yang
memperlihatkan bahwa Yesus juga mengalaminya.

A

Pilatus (ayat 1–15)—
Gubernur Roma di Yerusalem

Hari raya itu (ayat 6)—Paskah

Pemberontakan (ayat 7)—
Pembangkangan melawan
pemerintah

Menganyam (ayat 17)—
Menjalin 

Anggur bercampur mur (ayat
23)—Campuran yang dapat
menghilangkan rasa sakit 

Membuang undi atasnya
(ayat 24)—Mengundi

Tulisan yang terpasang di
situ (ayat 26)—Tulisan ten-
tang kejahatan yang dituduh-
kan kepada-Nya

Menghujat Dia (ayat 29)—
Mencemooh Dia

Mencela (ayat 32)—Menghina

Kubur (ayat 46)—Makam,
tempat untuk menguburkan
mayat 

Digali (ayat 46)—Dipotong
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Markus 15:40–41 memberi tahu tentang sekelompok wanita
istimewa yang merupakan pengikut setia Yesus. Mungkin
sulit sekali bagi mereka untuk menyaksikan seseorang yang
mereka hormati dan kasihi begitu menderita, khususnya
ketika kita tidak mengetahui berapa banyak yang mereka
pahami tentang Kebangkitan. Meskipun Yesus telah berbicara
tentang kebangkitan kepada para pengikut-Nya, mereka
tampaknya belum memahaminya (lihat Markus 9:31–32).
Karena kesetiaan mereka, para wanita ini tinggal di dekat
kayu salib sampai Yesus meninggal, dan mereka mengikuti
untuk melihat di mana Dia dikuburkan (lihat Markus 15:47).
Mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mayat Yesus
atau kubur-Nya di hari Sabat, tetapi mereka pergi ke sana
pagi-pagi sekali pada hari setelah hari Sabat. Sewaktu Anda
membaca Markus 16, cobalah membayangkan apa yang
mungkin mereka pikirkan dan rasakan.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Markus 16
Markus 16:1–8—Matius 28:1–8; Lukas 24:1–12; Yohanes 20:1–10
Markus 16:9–11—Matius 28:9–10; Yohanes 20:11–18
Markus 16:12–13—Lukas 24:13–35
Markus 16:14–18—Matius 28:16–20; Lukas 24:44–49
Markus 16:19–20—Lukas 24:50–53

Markus 16
“Dia Tidak Ada di Sini”

Memahami Tulisan Suci 

Markus 16

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Markus 16.

Apa yang Akan Anda Katakan?

Bayangkan bahwa Anda melihat dan melakukan apa yang dilihat
dan dilakukan oleh wanita-wanita yang setia itu, seperti yang
tertulis dalam Markus 15:40–41, 47; 16:1–11. Tulislah apa yang
akan Anda katakan kepada seorang teman yang meragukan
Kebangkitan Yesus Kristus. Jelaskan kepada teman ini bagaimana
perasaan Anda dan mengapa Anda bertindak seperti yang Anda
lakukan selama tiga hari itu.

Berikan Contoh

1. Bacalah Markus 16:14–18. Ketika Yesus menampakkan diri
kepada murid-murid-Nya, apakah yang Dia perintahkan agar
mereka lakukan? Apakah yang Dia janjikan kepada mereka?

2. Tulislah paling sedikit satu contoh di zaman kita mengenai
penggenapan terhadap tanda-tanda yang dijanjikan Yesus.
Jika Anda tidak mengetahuinya, berbicaralah dengan orang
tua Anda, para pemimpin Gereja setempat Anda, atau
seorang purnamisionaris.

B

A

Mencela (ayat 14)—
Memarahi

Dihukum (ayat 16)—
Dihentikan dari kemajuan
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Siapakah Lukas?
Lukas adalah seorang tabib Yunani, seorang dokter yang menulis
injil ini dan kitab Kisah Para Rasul. Lukas bukan orang Yahudi,
tetapi sangat terdidik dalam budaya Yunaninya. Dia mungkin
bukan saksi mata bagi pelayanan Juruselamat di bumi, tetapi
mengetahui tentang Yesus dari Rasul Paulus dan misionaris-
misionaris lainnya. Dia banyak melakukan perjalanan misi
bersama Paulus (lihat Kisah Para Rasul 16:10; 2 Timotius 4:11)
dan menyaksikan pertumbuhan Gereja di antara orang-orang
bukan Yahudi.

Mengapa Kitab Ini Ditulis?
Lukas menulis kesaksian ini
agar temannya Teofilus, mung-
kin juga seorang Yunani yang
baru dipertobatkan menjadi
percaya, mengetahui kebenar-
an tentang Yesus Kristus.
Dipastikan ada banyak laporan
lainnya tentang apa yang
dikatakan dan dilakukan
Yesus, ada yang benar dan
ada yang salah. Tampaknya
yang ada di dalam pikiran
Lukas adalah pembaca orang
bukan Yahudi, karena dia
banyak memberikan arti dari

banyak kata Ibrani dan menyampaikan beberapa cerita tentang
hubungan Yesus dengan orang-orang bukan Yahudi.

Bagaimana Kitab Ini Berbeda dengan
Matius dan Markus?
Injil Matius ditulis untuk memperlihatkan kepada orang-orang
Yahudi bahwa Yesus menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama
tentang Mesias yang dijanjikan (lihat pendahuluan untuk kitab
Matius pada hlm. 9). Markus memperlihatkan Yesus sebagai
Putra Allah yang penuh kekuatan yang melakukan banyak mukji-
zat, yang terbesar adalah menjadi Pendamaian (lihat pendahu-
luan untuk kitab Markus pada hlm. 42). Sebagai orang bukan
Yahudi, Lukas memiliki sudut pandang yang unik tentang injil
Yesus Kristus. Kesaksian Lukas adalah yang terpanjang di anta-
ra Injil-injil lainnya. Kitab Lukas berisikan banyak keterangan
yang tidak disebutkan oleh para penulis injil lainya. Dia mema-
hami bahwa injil adalah untuk semua orang, bukan hanya
untuk orang-orang Yahudi, dan dia menekankan bahwa Yesus
menderita serta mati bagi semua anak Bapa Surgawi.

Hanya dalam Lukas
Berikut adalah beberapa ajaran yang hanya terdapat dalam Lukas:

• Kunjungan Gabriel kepada Zakharia (lihat Lukas 1:5–20, 26–38)

• Perincian tentang kelahiran Yesus Kristus di Betlehem (lihat
Lukas 2:1–20)

• Kesaksian Simeon dan Hana (lihat Lukas 2:21–38)

• Yesus Kristus yang berusia 12 tahun di bait suci (lihat Lukas
2:40–52)

• Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 10–19

• Pemanggilan dari tujuh puluh (lihat Lukas 10:1–16)

• Kristus mengeluarkan darah dari setiap pori di Getsemani
(lihat Lukas 22:44)

• Yesus memberi tahu penjahat di kayu salib bahwa dia akan
berada bersama-Nya di firdaus (lihat Lukas 23:39–43)

Dalam Lukas 1, dua wanita yang dalam keadaan biasa tidak
dapat memiliki anak mengetahui bahwa melalui mukjizat
Allah mereka masing-masing akan melahirkan seorang putra.
Salah seorang dari wanita ini dianggap terlalu tua untuk
memiliki anak dan wanita lainnya adalah seorang wanita
muda, seorang perawan, yang belum menikah. Sewaktu
Anda membaca pasal ini, carilah untuk mengetahui siapa
kedua wanita ini, siapa calon anak-anak mereka, dan meng-
apa catatan khusus diberikan mengenai kedua kelahiran ini.

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 1

Rombongan (ayat 5, 8)—
Keturunan seseorang di dalam
keluarga 

Mandul (ayat 7)—Tidak dapat
memiliki anak

Telah lanjut umurnya (ayat
7, 18)—Sudah sangat tua

Melakukan (ayat 8)—
Melaksanakan

Ditunjuk (ayat 9)—Ditugasi

Memberikan isyarat (ayat
22)—Bergerak atau melam-
baikan tangan

Selesai jangka waktu tugas
jabatannya (ayat 23)—Waktu
pelayanannya selesai

Mengandung (ayat 24, 36)—
Hamil

Aib (ayat 25)—Rasa malu
(Elisabet dan wanita-wanita
lainnya yang sudah menikah
dan tidak memiliki anak mera-
sa bahwa orang lain meman-
dang rendah terhadap mereka
karena tidak memiliki anak) 

Bertunangan (ayat 27)—
Mengikat janji untuk menikah
(lihat juga “Memahami Tulisan
Suci” untuk Matius 1:18–19,
hlm. 10).

Lukas 1 
Dua Kelahiran yang 

Menakjubkan Diramalkan

Injil Menurut Lukas
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Lukas 1:3—Siapakah Teofilus?
Teofilus adalah seorang teman yang untuknya Lukas menulis-
kan Injil ini. Dia mungkin bukan orang Yahudi yang merupakan
anggota Gereja atau yang sedang mempelajarinya, dan Lukas
ingin agar dia memiliki kebenaran (lihat Lukas 1:3–4).

Lukas 1:17—“Roh dan Kuasa Elia”
Elia adalah seorang nabi Perjanjian Lama. Nabi Joseph Smith
menjelaskan, “Roh Elia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi
wahyu Allah yang lebih besar, yaitu Keimamatan ... yang telah
dianugerahkan kepada Harun” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 335). Yohanes Pembaptis memenuhi peranan ini dalam
segala seginya. Dia memegang Imamat Harun dan dia memper-
siapkan jalan bagi ajaran-ajaran serta tata cara-tata cara yang
lebih tinggi yang akan datang dari Yesus Kristus.

Lukas 1:19—Siapakah Gabriel?
Lihat “Gabriel” dalam Kamus Alkitab.

Lukas 1:31—“Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus”
Yesus adalah bentuk kata Yunani dari nama Yosua dalam bahasa
Ibrani. Artinya “Allah adalah pertolongan” atau “Juruselamat.”

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Lukas 1.

Dua Kelahiran yang Ajaib

1. Buatlah tabel berikut di dalam buku catatan Anda dan lengkapi-
lah dengan keterangan yang Anda temukan di dalam Lukas 1.

Lukas 
1:26–38

Lukas 
1:1–25

Rujukan tulisan suci untuk
cerita tersebut

Siapakah nama orang 
tuanya?

Bagaimanakah mereka
mengetahui bahwa mereka

akan memiliki bayi?

Bagaimanakah reaksi mere-
ka atas berita yang disam-

paikan kepada mereka?

Mengapa kelahiran tersebut
dianggap suatu mukjizat?

Apakah nama yang
mereka berikan kepada

bayi tersebut?

DUA KELAHIRAN YANG AJAIB

A

Bertanya di dalam hatinya
(ayat 29)—Berpikir

Buah rahimmu (ayat 42)—
Bayimu

Kerendahan (ayat 48)—
Keadaan yang papa 

Menyunatkan (ayat 59)—
Lihat Kamus Alkitab, “sunat”

Tanduk keselamatan (ayat
69)—Mezbah di bait suci
dihiasi dengan tanduk sapi
jantan di setiap sudutnya
untuk melambangkan kuasa
Allah untuk menyelamatkan 

Surya pagi (ayat 78)—
Matahari terbit

Lukas adalah satu-satunya
penulis injil yang memberi
tahu kita mengenai banyak
perincian tentang kelahir-
an Yesus Kristus. Ini men-
cakup keharusan mendaf-
tar oleh Kaisar, perjalanan
Maria dan Yusuf ke
Betlehem, kelahiran di
dalam kandang binatang,
para gembala dan malai-
kat, Simeon dan Hana,

serta Yesus mengajar di bait suci. Mengapa menurut Anda
Lukas ingin agar temannya yang bukan Yahudi, Teofilus,
mengetahui hal-hal ini?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 2
Lukas 2:1–39—Matius 1:18–25

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 2

Lukas 2:21—“Ketika Genap Delapan Hari”
Sebagai tanda perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham
dan keturunannya, semua anak lelaki dari keturunan Israel
harus disunat setelah mereka berusia delapan hari (lihat
Kejadian 17:12; Kamus Alkitab, “sunat”).

Bersalin (ayat 6)—Melahirkan

Lampin (ayat 7, 12)—Kain
yang dililitkan di sekitar
tubuh bayi 

Palungan (ayat 7, 12)—Tempat
memberi makan binatang 

Kesukaan besar (ayat 10)—
Kabar baik

Penghiburan bagi Israel
(ayat 25)—Kelegaan bagi
Israel, yang artinya Mesias 

Sesudah kawin (ayat 36)—
Setelah pernikahannya

Kelepasan (ayat 38)—
Pembebasan; diselamatkan
dari akibat-akibat dosa 

Sehabis hari-hari perayaan
itu (ayat 43)—Setelah peraya-
an itu selesai 

Kaum keluarga dan kenalan
(ayat 44)—Sanak saudara dan
handai taulan

Tetap hidup dalam asuhan
(ayat 51)—Patuh; mengikuti
nasihat 

Lukas 2
Juruselamat Dilahirkan

Dari manakah mereka
memperoleh nama tersebut?

Apakah misi khusus bayi
ini ketika menjadi dewasa?
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Lukas 2:22—“Ketika Genap Waktu Pentahiran”
Ibu seorang bayi lelaki yang baru lahir dianggap tidak tahir
(artinya dia tidak dapat mengambil bagian dalam tata cara-tata
cara Hukum Musa) selama empat puluh hari. Setelah empat
puluh hari dia dapat pergi ke bait suci dan mempersembahkan
kurban bagi pentahirannya.

Lukas 2:46–47—Yesus Mengajar di Bait Suci 
Terjemahan Joseph Smith memberi tahu kita bahwa guru-guru-
lah yang mengajukan pertanyaan, bukan Yesus. Guru-guru ter-
sebut terkejut “akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang
diberikan-Nya” (Lukas 2:47).

Lukas 2:52—Perkembangan Yesus pada Masa
Remaja-Nya
Berbicara tentang Lukas 2:52, Presiden Ezra Taft Benson meng-
ajarkan, “Program kesehatan sempurna remaja yang paling ber-
hasil yang pernah dikenal manusia diuraikan dalam empat
belas kata .... Di situ telah tercakup program kesehatan remaja
yang ideal, untuk membantu remaja kita bertambah hikmatnya
dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Program itu mencakup semuanya—kesehatan fisik, kesehatan
mental, kesehatan sosial, kesehatan emosional, dan kesehatan
rohani” (The Teachings of Ezra Taft Benson, 555–556).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan C atau hanya kegiatan B sewaktu
Anda mempelajari Lukas 2.

Kisah Natal

Lukas 2 berisikan salah satu cerita yang paling indah dan terke-
nal dalam Alkitab. Setelah membaca dengan saksama Lukas
2:1–16, lakukanlah hal berikut:

1. Buatlah sebuah kuis yang terdiri paling sedikit enam perta-
nyaan yang mencakup apa menurut Anda merupakan perin-
cian paling penting tentang kelahiran Yesus. Di dalam
kurung setelah masing-masing pertanyaan, tulislah jawaban
yang benar dan ayat di mana jawaban tersebut dapat ditemu-
kan.

2. Buatlah daftar lima ungkapan dari Lukas 2:1–16 yang menurut
Anda akan merupakan judul yang baik bagi sebuah ceramah
tentang Yesus pada waktu Natal.

A

Saksi-Saksi Kristus sang Anak

Bacalah Lukas 2 dan buatlah daftar setiap orang yang disebutkan
dalam pasal ini yang melihat Yesus. Di sebelah masing-masing
nama buatlah daftar bagaimana mereka mengenal Yesus.

Pola Bagi Pertumbuhan Pribadi

Setelah membaca Lukas 2:40, 49–52, buatlah daftar beragam
bidang di mana Yesus tumbuh dan berkembang. Bagaimanakah
Anda dapat “tumbuh dan berkembang” dalam bidang-bidang itu?

Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah saudara sepupu (lihat
Lukas 1:36), dan Yohanes hanya enam bulan lebih tua dari-
pada Yesus. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi misi
Yesus Kristus. Sewaktu Anda mempelajari Lukas 3, carilah
apa yang diajarkan Yohanes kepada orang-orang dan cara-cara
yang akan menolong mereka siap mendengarkan Juruselamat.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 3
Lukas 3:1–22—Matius 3; Markus 1:2–11
Lukas 3:23–38—Matius 1:1–17

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 3

Memisahkan gandum dari sekam

Membersihkan tempat
pengirikan-Nya (ayat 17)—
Membersihkan tempat-Nya
untuk memanen 

Nasihat (ayat 18)—Ceramah
untuk memberikan dorongan
semangat dan untuk meng-
uatkan 

Menegor (ayat 19)—Memarahi

Tali kasut (ayat 16)—Tali sepatu

Alat penampi (ayat 17)—Alat
atau sarana yang digunakan
untuk memisahkan biji-biji
gandum dari kulit luarnya
(sekam) yang tidak dimakan 

Raja wilayah (ayat 1)—
Penguasa atau gubernur

Mengampuni (ayat 3)—
Memaafkan

Murka yang akan datang
(ayat 7)—Penghakiman Allah
yang akan datang 

Buah-buah yang sesuai
dengan pertobatan (ayat 8)—
Tindakan-tindakan yang mem-
perlihatkan pertobatan sejati 

Kapak sudah tersedia pada
akar pohon (ayat 9)—Lihat
“Memahami Tulisan Suci”
untuk Matius 3:10 hlm. 12).

Ditebang (ayat 9)—Dipotong

Pemungut-pemungut cukai
(ayat 12)—Pengumpul pajak

Menagih (ayat 13)—
Mengambil, memungut

Cukuplah (ayat 14)—Puaslah

Bertanya (ayat 15)—
Memikirkan tentang

Lukas 3
Yohanes Membaptiskan 

Putra Allah
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Lukas 3:8–9—“Abraham Adalah Bapa Kami”
Tuhan membuat janji-janji besar kepada Abraham karena keseti-
aannya (lihat Kejadian 13:14–17; Abraham 2:8–11). Banyak orang
Yahudi percaya bahwa mereka akan diselamatkan hanya karena
mereka keturunan Abraham. Yohanes Pembaptis memberi tahu
mereka bahwa jika mereka tidak bertobat, mereka akan ditebang
seperti pohon-pohon yang tidak berguna. Ajaran ini menekankan
bahwa kita akan dihakimi melalui perbuatan kita, dan hanya
yang salah akan memperoleh kehidupan kekal.

Lukas 3:19–20—Perbuatan Salah Apakah yang Telah
Dilakukan Herodes?
Lukas 3:19–20 menyebutkan nama Herodes Antipas, raja wilayah.
Dia adalah putra Herodes Agung, yang telah Anda baca dalam
Matius 2. Herodes Antipas meninggalkan istri pertamanya untuk
menikahi keponakannya Herodias, yang telah menikah dengan
saudaranya Filipi. Pernikahan seperti itu bertentangan dengan
Hukum Musa (lihat Imamat 20:21). Ketika Yohanes Pembaptis
meminta dia untuk bertobat, Herodes justru menjebloskan
Yohanes ke dalam penjara.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah ketiga kegiatan berikut (A–C) sewaktu Anda
mempelajari Lukas 3.

Yohanes Mempersiapkan Jalan

1. Bahaslah ulang Lukas 3:7–14 dan buatlah daftar “buah-buah
yang sesuai dengan pertobatan” yang diperintahkan Yohanes
agar “dihasilkan” orang-orang (ayat 8).

2. Tulislah tentang bagaimana masing-masing dari buah ini akan
membantu kita menyiapkan diri bertemu dengan Juruselamat.

Apakah yang Harus Kami Perbuat?

Setelah Yohanes Pembaptis mengajar orang-orang bahwa setiap
pohon yang tidak akan menghasilkan buah yang baik akan dite-
bang dan “dibuang ke dalam api” (Lukas 3:9), orang-orang ber-
tanya, “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?” (ayat
10). Yohanes kemudian memberikan beberapa contoh tentang
apa yang dimaksud dengan menghasilkan buah yang baik.

1. Buatlah daftar dari apa yang disarankan Yohanes untuk:

a. Orang yang memiliki makanan dan pakaian 

b. Pemungut cukai

c. Prajurit

2. Berdasarkan pada apa yang diajarkan Yohanes, tulislah apa
menurut Anda yang akan dia sarankan dewasa ini untuk:

a. Kaum remaja di sekolah

b. Anak-anak yang tinggal bersama orang tua mereka

c. Orang tua

B

A

Pilihlah Simbol

1. Jelaskan apa yang dapat dilambangkan oleh masing-masing
kata berikut yang terdapat dalam Lukas 3:7–18 dalam pesan
atau misi Yohanes Pembaptis: ular beludak, batu-batu, buah,
akar, kasut, gandum.

2. Pilihlah salah satu dari simbol-simbol di atas yang oleh orang-
orang yang Anda kenal paling tidak dipahami. Pikirkanlah
sebuah simbol yang lain yang mungkin lebih dipahami oleh
orang-orang di daerah Anda. Uraikanlah bagaimana Anda
akan menggunakannya untuk mengajarkan asas yang diajar-
kan Yohanes.

Pada awal pelayanan-Nya, Yesus berpuasa dan berdoa selama
empat puluh hari. Setelah waktu itu Setan datang untuk
menggoda-Nya. Mengapa? Manfaat apakah yang ingin
diperoleh iblis? Bapa Surgawi menginginkan agar semua
anak-Nya menikmati “kebakaan serta hidup yang kekal”
(Musa 1:39). Setan menginginkan agar “semua manusia
menjadi sengsara seperti dirinya sendiri” (2 Nefi 2:27; lihat
juga ayat 18). Penting bagi rencana Bapa Surgawi bagi
keselamatan kita adalah seorang Juruselamat yang tidak
berdosa untuk membayar harganya bagi dosa-dosa kita.
Setan tidak berhasil di dalam usahanya untuk menggoda-
Nya agar berbuat dosa.

Setan juga menentang para hamba Allah. Misalnya, dia ber-
usaha untuk menggoda Musa (lihat Musa 1:12–22) dan dia
menyerang Joseph Smith (lihatJoseph Smith—Sejarah
1:15–17). Bercerita tentang pengalamannya, Nabi Joseph
menulis, “Tampaknya seolah-olah musuh mengetahuinya,
bahwa aku pada masa hidupku yang masih muda ini, dimak-
sudkan untuk mengacaukan serta mengganggu kerajaannya;

Lukas 4
Yesus Mengatasi Setan dan 
Mengawali Pelayanan-Nya 
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kalau tidak begitu, mengapa kuasa kegelapan bergabung
melawan aku?” (Joseph Smith—Sejarah 1:20)

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 4
Lukas 4:1–13—Matius 4:1–11; Markus 1:12–13
Lukas 4:31–37—Markus 1:21–28
Lukas 4:38–43—Matius 8:14–17; Markus 1:29–38

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 4

Lukas 4:16–30—Mengapa Orang dari Kampung
Halaman Yesus Berusaha untuk Membunuh-Nya?
Orang-orang Yahudi di rumah ibadat di Nazaret memahami
bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Dia menggenapi nubuat
Yesaya Dia mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Akan tetapi,
orang-orang ini mengenal Yesus ketika Dia tumbuh dewasa.
Gagasan mereka yang keliru mengenai seperti apa dan apa yang
akan dilakukan oleh Mesias membuat sulit bagi mereka untuk
memercayai bahwa orang yang mereka kenal adalah Mesias
mereka. Terlebih lagi, mengakui sendiri secara tidak benar
bahwa Anda adalah Mesias adalah menghujat—yang dapat
dikenakan hukuman mati menurut Hukum Musa. Orang-orang

Bubungan (ayat 9)—Tempat
yang tinggi

Terantuk (ayat 11)—Terkena

Menurut kebiasaan-Nya
(ayat 16)—Seperti yang biasa
Dia lakukan

Mengurapi (ayat 18)—
Memilih

Membenarkan Dia (ayat 22)—
Mendengarkan apa yang Dia
katakan

Langit tertutup (ayat 25)—
Langit dibungkam agar hujan
tidak datang 

Bahaya kelaparan (ayat 25)—
Bencana kekurangan makanan

Orang kusta (ayat 27)—
Orang yang menderita
penyakit kulit yang
mengerikan 

Marahlah (ayat 28)—
Murkalah

Takjub (ayat 32)—Terkejut,
heran

Meminta (ayat 38)—
Memohon

Menghardik demam itu
(ayat 39)—Memerintahkan
demam agar keluar 

Tidak memperbolehkan
mereka (ayat 41)—Tidak
mengizinkan mereka

Nazaret menganggap Yesus telah melakukan hujatan, sehingga
mereka menganggap adalah tepat untuk membunuh-Nya.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Lukas 4.

Apakah yang Sebenarnya Ditawarkan
Godaan kepada Kita?

Dalam Matius 4:1–10 Anda mempelajari bagaimana Setan
menggoda Yesus dan mengenali bagaimana dia menggoda kita
dengan cara-cara yang serupa di zaman sekarang. Berbicara
mengenai peristiwa itu, Penatua David O. McKay, yang waktu
itu adalah anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan,
“Hampir setiap godaan yang datang kepada Anda dan saya
datang dalam salah satu bentuk itu. Kelompokkanlah godaan-
godaan tersebut, dan Anda akan mendapati bahwa di bawah
salah satu di antara tiga kelompok itu hampir setiap godaan
yang diberikan yang membuat Anda dan saya ternoda, betapa
pun mungkin kecilnya, datang kepada kita sebagai (1) godaan
keinginan jasmani; (2) penyerahan diri kepada kesombongan
dan cara serta kesia-siaan dari mereka yang dijauhkan dari hal-
hal Allah; atau (3) pemuasan hawa nafsu, atau hasrat untuk
kekayaan dunia, atau kekuasaan di antara manusia” (dalam
Conference Report, Oktober 1911, 59).

1. Apakah menurut Anda yang dimaksud dengan “manusia
hidup bukan dari roti saja” (Lukas 4:4)? Kita harus makan
agar hidup, tetapi bandingkanlah kehidupan seseorang yang
menyerah kepada godaan keinginan jasmani dengan sese-
orang yang hidup seperti yang disarankan Yesus.

2. Apakah yang ditawarkan Setan kepada Yesus jika Dia mau
menyembahnya? (lihat Lukas 4:5–8). Bandingkanlah hal itu
dengan apa yang telah dijanjikan Allah (lihat A&P 76:50,
54–59; 84:37–38).

3. Setan menggoda Yesus untuk membuktikan siapa Dia dengan
menempatkan diri-Nya dalam bahaya dan melihat apakah
Dia akan diselamatkan dengan cara yang ajaib. Seandainya
Yesus melakukan hal itu, bagaimana Dia akan dianggap
menggoda Allah (lihat Lukas 4:12)? Setan mengetahui bahwa
Yesus adalah Anak Allah. Mengapa menurut Anda dia meng-
goda Yesus untuk membuktikan sesuatu yang dia, Setan, sen-
diri sudah ketahui?

4. Umpamakan Anda memiliki seorang teman atau anggota
keluarga yang sedang bergumul dengan godaan. Dengan
menggunakan apa yang Anda pelajari dari godaan-godaan
Yesus, tulislah sebuah paragraf yang menjelaskan mengapa
godaan-godaan setan tidak akan pernah bermanfaat diban-
dingkan janji-janji Bapa Surgawi kepada yang patuh.

Buatlah Ikhtisar Misi Yesus 

1. Yesus mengutip dari Yesaya 61:1–2, di mana Yesaya menubu-
atkan apa yang akan dilakukan Mesias sebagai bagian dari
pelayanan-Nya. Dari Lukas 4:18–19, buatlah daftar keenam
hal yang dinubuatkan Yesaya akan dilakukan Yesus.

2. Berikanlah paling sedikit dua contoh bagaimana Yesus terus
memenuhi misi ini di dalam kehidupan setiap individu
sekarang.
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Salah satu bagian penting dari misi Juruselamat adalah
untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi. Yesus Kristus
memanggil orang-orang yang dapat Dia percaya untuk
memimpin Gereja setelah kebangkitan dan kenaikan-Nya ke
surga. Orang-orang ini menjadi Dua Belas Rasul. Yesus
meluangkan banyak waktu untuk mengajar dan mempersi-
apkan para Rasul-Nya bagi peran penting mereka. Lukas 5
memberitahukan bagaimana beberapa di antara orang-
orang itu dipanggil untuk mengikuti Yesus.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 5
Lukas 5:1–11—Matius 4:18–22; Markus 1:16–20
Lukas 5:12–16—Matius 8:2–4; Markus 1:40–45
Lukas 5:17–39—Matius 9:2–17; Markus 2:1–22

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 5

Lukas 5:36–39—Mengapa Tidak Menambalkan Baju
yang Tua dengan Kain yang Baru atau Mengisikan
Anggur yang Baru dalam Kantong Kulit yang Tua?
Mencuci dan memakai pakaian menyebabkan pakaian tersebut
menyusut. Menambal pakaian yang tua dengan kain yang baru
yang belum menyusut menyebabkan pakaian tersebut robek
ketika kain tambalan menyusut.

Di masa Perjanjian Baru
anggur disimpan di dalam
kantong yang terbuat dari
kulit binatang. Kantong-
katong kulit tersebut sering
disebut kulit anggur. Dalam
perjalanan waktu, kantong-
kantong kulit tersebut men-
jadi kering dan rapuh serta
dapat retak atau tumpah
dengan mudah. Anggur

Danau Genesaret (ayat 1)—
Danau Galilea

Mengerumuni (ayat 1)—
Berkumpul di sekitar

Seorang lumpuh (ayat 18)—
Yang cacat fisik 

Menghujat (ayat 21)—
Berbicara jahat tentang hal-
hal yang kudus dan sakral 

Lewi (ayat 27)—Nama lain
dari Matius 

Rumah cukai (ayat 27)—Meja
tempat orang-orang memba-
yar pajak 

Mempelai (ayat 34)—
Pengantin [lelaki] yang
sedang dinikahkan; juga
gelar untuk Yesus Kristus 

Mengoyakkan (ayat 36)—
Merobek

Lukas 5
“Datanglah Kemari dan 

Ikutlah Aku”

yang baru mengalami proses fermentasi, yang secara alami
menyebabkan cairan tersebut mengembang. Jika anggur yang
baru dimasukkan ke dalam sebuah kantong kulit yang tua, pro-
ses fermentasi tersebut akan menyebabkan kantong kulit yang
tua tadi mengembang dan terkoyak.

Pertanyaan-pertanyaan berikut oleh Penatua Bruce R. McConkie,
yang waktu itu adalah anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mem-
bantu menjelaskan kedua perumpamaan ini, “Apa, pembaptisan
baru di Gereja lama, wahyu baru di kerajaan yang sedang sekarat,
ajaran baru di sebuah organisasi yang murtad? Dapatkah Yesus
menambahkan tata cara-tata cara Kristiani, dengan roh dan
kuasanya, pada formalitas dan ritus yang telah mati dari prose-
dur Hukum Musa?” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:186).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Lukas 5.

Berikan Sedikit Nasihat

Umpamakan Anda salah seorang yang berada di dalam perahu
Petrus dalam cerita Lukas 5:1–11. Beberapa tahun kemudian
seorang teman datang kepada Anda merasa patah semangat
karena seorang yang dia coba tolong agar aktif di Gereja selama
hampir satu tahun masih belum menghadiri pertemuan Gereja
apa pun. Tulislah bagaimana Anda dapat memberikan dorongan
semangat kepada teman Anda dengan menceritakan ulang kisah
dalam Lukas 5:1–11, menjelaskan apa yang telah Anda pelajari
darinya dan menerapkannya pada situasi yang dia hadapi.

Seandainya Anda Ada di Sana

Umpamakan Anda menyaksikan penyembuhan orang yang
diceritakan dalam Lukas 5:18–26 dan kemudian menghadiri per-
jamuan besar yang diuraikan dalam ayat 27–32. Tulislah apa
yang kiranya akan Anda tuliskan kepada seorang teman meng-
enai peristiwa-peristiwa tersebut. Cantumkan apa yang telah
Anda pelajari tentang Yesus dan pelayanan-Nya serta bagaima-
na kehidupan Anda akan berbeda karena pengalaman Anda.

Yesus sebelumnya telah memanggil orang-orang untuk
mengikuti-Nya. Lukas 6 mencatat pemanggilan resmi dua
belas Rasul. Kita juga membaca sedikit tentang apa yang
Dia ajarkan kepada mereka sewaktu mereka pergi untuk
berkhotbah di dalam nama-Nya. Nasihat-Nya kepada mereka
serupa dengan nasihat yang Anda baca di dalam Khotbah
di Bukit, dalam Matius 5–7. Ada orang yang menyebut
Lukas 6:20–49 sebagai Khotbah di Dataran.

Lukas 6
Yesus Menahbiskan dan 

Mengajar Dua Belas Rasul 

B

A

63



Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 6
Lukas 6:1–11—Matius 12:1–21; Markus 2:23–3:12
Lukas 6:12–16—Matius 10:2–4; Markus 3:13–19
Lukas 6:17–49—Matius 5:1–7:29

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 6

Lukas 6:12–16—Pemanggilan Rasul-Rasul
Penatua David B. Haight, anggota Kuorum Dua Belas Rasul,
mengatakan, “Setiap Rasul ditahbiskan di bawah pengarahan
Presiden Gereja, yang memegang kunci-kunci seluruh kerajaan
Allah. Dia memberikan kepada setiap Rasul baru wewenang
imamat yang dia perlukan untuk mengisi setiap jabatan di
Gereja. Kita menyatakan bahwa wewenang untuk melayani
dalam nama Allah berlaku dalam Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir di zaman sekarang. Kita selan-
jutnya bersaksi bahwa kuasa atau tanggung jawab ini dianuge-
rahkan kepada para pejabat utama Gereja melalui penahbisan
oleh tangan-tangan mereka yang memegang kuasa yang sama
pada masa kelegaan terdahulu. Joseph Smith menerima kunci-
kunci kerasulan dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes, orang yang
sama yang memegang wewenang kerasulan pada masa
Perjanjian Baru. Wewenang ini telah diturunkan dari Nabi
Joseph Smith kepada [nabi yang sekarang]” (dalam Conference
Report, Oktober 1994, 17–18; atau Ensign, November 1994, 15;
lihat juga Pasal-Pasal Kepercayaan ke-5).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan tiga dari empat kegiatan berikut (A–D) sewaktu Anda
mempelajari Lukas 6.

Memilih Dua Belas Rasul 

Pikirkanlah apa yang telah Anda baca dalam Lukas 5:1–6:16 dan
jawablah pertanyaan berikut tentang pemanggilan Dua Belas
Rasul:

1. Dalam hal-hal apakah Yesus menguji beberapa dari orang-
orang yang Dia panggil sebagai Rasul?

Penatua Harold B. Lee, yang waktu itu adalah anggota Kuorum
Dua Belas Rasul, berbicara tentang ujian-ujian loyalitas seper-
ti itu, “Merupakan keyakinan saya bahwa setiap orang yang
akan dipanggil kepada jabatan yang tinggi di Gereja ini harus
melewati ujian-ujian ini yang tidak dirancang oleh tangan
manusia, dengan mana Bapa kita menggolongkan mereka
sebagai kesatuan kelompok pemimpin, yang bersedia meng-
ikuti para nabi Allah yang Hidup serta bersikap loyal dan
setia sebagai saksi serta teladan dari kebenaran yang mereka
ajarkan” (dalam Conference Report, April 1950, 101).

A

Roti sajian (ayat 4)—Roti
yang dipajang di dalam
tabernakel, melambangkan
Yesus Kristus 

Alasan (ayat 7)—Tuntutan

Berunding (ayat 11)—
Merencanakan atau ber-
komplot

Dirasuk (ayat 18)—Diganggu

Mencela (ayat 22)—
Menyalahkan

Selumbar (ayat 41)—Serpihan
kecil atau sepotong jerami 

Balok (ayat 41)—Balok kayu,
jelas lebih besar daripada
selumbar 

Tidak baik (ayat 43)—Pohon
yang tidak menghasilkan buah 

2. Apakah yang harus diketahui orang-orang tersebut tentang
Yesus sebelum pemanggilan mereka?

3. Apakah kemungkinan pentingnya makna dari peristiwa
dalam Lukas 6:12 yang terjadi sebelum peristiwa-peristiwa
dalam ayat 13–16?

Siapakah Dua Belas Rasul Itu?

Buatlah daftar di dalam buku catatan Anda nama orang-orang
yang sekarang melayani di dalam Kuorum Dua Belas Rasul.

Daftarkanlah Gagasan Utamanya 

Dalam Lukas 6:17–26 Yesus mengajarkan kepada murid-murid-
Nya tentang berkat-berkat dan kutukan-kutukan (celaka).
Buatlah bagan di dalam buku catatan Anda yang sama dengan
contoh di bawah, serta buatlah daftar berkat dan kutukan.
Gunakanlah hanya kata-kata kunci di dalam daftar Anda.
Setelah Anda selesai, pilihlah satu hal dari daftar Anda dan
jelaskan penerapan apa dimilikinya dewasa ini.

Anda Menuai Apa yang Anda Tanam 

Lukas 6:43–49 menggunakan dua contoh untuk mengajarkan
asas bahwa Anda hanya dapat menuai apa yang Anda tanam
(lihat Galatia 6:7). Dengan kata lain, Anda tidak menuai jagung
jika Anda menanam kacang polong. Gambarlah salah satu con-
toh yang diberikan Juruselamat dari Lukas 6:43–47 atau 48–49.
Jelaskan mengapa contoh tersebut efektif.

Dari bacaan Anda dalam Lukas 6:27–42, buatlah daftar tiga asas
yang diajarkan Juruselamat yang seharusnya kita tanam (jalan-
kan di dalam kehidupan kita) dan buah (berkar-berkat) apa
yang dijanjikan dari masing-masing asas tersebut.

Dapatkah orang yang bukan anggota Gereja beriman kepada
Yesus Kristus? Dapatkah mereka juga berdoa dan menerima
berkat-berkat, bahkan mukjizat-mukjizat dari Allah? Sewaktu
Anda membaca Lukas 7–8 carilah siapa yang menerima
berkat-berkat dan siapa yang tidak, serta renungkan apa
yang diajarkannya kepada kita mengenai menerima berkat-
berkat dari Allah.

Lukas 7–8
Masalah-Masalah Iman

D

KUTUKAN-KUTUKAN

(Daftar)

BERKAT-BERKAT

(Daftar)
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Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 7–8
Lukas 7:1–10—Matius 8:1–13
Lukas 7:18–35—Matius 11:2–19
Lukas 8:4–18—Matius 13:1–23; Markus 4:1–25
Lukas 8:19–21—Matius 12:46–50; Markus 3:31–35
Lukas 8:22–56—Matius 8:18–34; 9:18–26; Markus 4:35–5:43

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 7

Lukas 7:18–23—Apakah Yohanes Meragukan
Keilahian Yesus Kristus?
Penatua Bruce R. McConkie menyatakan,

“Kesimpulan bahwa sang Pembaptis tidak yakin atau ragu
di dalam pikirannya sendiri, mengenai identitas dan misi
Tuhan, sama sekali tidak beralasan. Dalam kenyataannya,
[Yohanes] yang waktu itu sedang dipenjara dan pendahulu
bagi Tuhan kita menggunakan cara-cara ini untuk membujuk
murid-murid-Nya agar meninggalkan dia dan mengikuti Yesus.

Yohanes tahu siapa Yesus adanya; sang Pembaptis tidak bim-
bang seperti buluh yang digoyangkan angin kian kemari ....
Tindakan mengutus murid-muridnya kepada Yesus pada dasar-
nya merupakan suatu kesaksian besar terakhir dari pihak
Yohanes bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah, karena sang
Pembaptis tahu bahwa murid-muridnya, melihat Tuhan secara
pribadi dan mendengar ajaran-ajaran-Nya, tidak dapat berbuat
apa-apa kecuali mengikuti terang yang lebih besar” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:261–262).

Perwira (ayat 2)—Pemimpin
militer Roma 

Meminta (ayat 3–4)—
Memohon 

Sehat kembali (ayat 10)—
Sembuh

Usungan (ayat 14)—Tempat
di atas mana jenazah dibawa
ke tempat penguburan 

Yang terkecil dalam kerajaan
Allah (ayat 28)—Dia yang
Anda anggap paling tidak
penting; Yesus berbicara ten-
tang diri-Nya sendiri 

Buli-buli pualam berisi
minyak wangi (ayat 37)—
Wadah yang terbuat dari batu
pualam berisi krim yang
mahal dan harum baunya.

Pelepas uang (ayat 41)—
Orang yang meminjamkan
uang 

Orang yang berhutang (ayat
41)—Orang yang berhutang
uang kepada pelepas uang 

Dinar (ayat 41)—Uang logam
perak yang umumnya diper-
oleh sebagai gaji harian
seorang pekerja 

Lukas 7:31–35—Seperti Apakah Orang-Orang dalam
Generasi Juruselamat?
Penatua Bruce R. McConkie menceritakan ulang pesan
Juruselamat dengan cara ini, “Ilustrasi apa yang dapat Aku
pilih untuk menunjukkan betapa picik, suka mengeluh, dan
tidak tulusnya kamu orang-orang Yahudi yang tidak percaya?
Kamu bagaikan anak-anak plin-plan yang sedang memainkan
permainan; ketika kamu mengadakan acara perkawinan main-
mainan, teman-teman bermainmu menolak untuk berdansa;
ketika kamu mengubah permainan menjadi suatu arak-arakan
penguburan, teman-teman bermainmu menolak untuk berka-
bung. Dengan cara seperti itu kamu hanyalah mempermainkan
agama. Seperti anak-anak yang berubah-ubah [tidak stabil] dan
merajuk kamu menolak Yohanes karena dia datang dengan
kekakuan seorang Nazir, dan kamu menolak Aku karena Aku
memperlihatkan perilaku manusia yang hangat yang membuat
[hubungan] sosial menyenangkan” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:263).

Lukas 8

Lukas 8:2—Siapakah Maria Magdalena?
Penatua James E. Talmage,
yang waktu itu adalah
anggota Kuorum Dua Belas
Rasul, menulis, “Maria
Magdalena adalah salah
seorang teman dekat yang
Kristus miliki di antara para
wanita; pengabdiannya
kepada-Nya sebagai
Penyembuhnya dan sebagai
Dia yang dikaguminya seba-
gai Kristus tidaklah goyah;
dia berdiri di dekat kayu salib
sementara wanita-wanita
lainnya menunggu di kejauh-
an pada saat Dia mengalami
penderitaan fana-Nya; dia
adalah di antara yang perta-
ma berada di kubur pada
pagi kebangkitan, serta
merupakan orang fana perta-
ma yang melihat dan meng-
enali suatu Makhluk yang

telah dibangkitkan—Tuhan yang dia kasihi dengan segenap
kekaguman rohani” (Jesus the Christ, 264–265).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan B dan dua kegiatan lainnya (A, C, atau D)
sewaktu Anda mempelajari Lukas 7–8.

Bendahara (ayat 3)—Hamba

Menabur (ayat 5)—Menanam

Dibelenggu (ayat 29)—
Dirantai yang digunakan
untuk mengikat tahanan
pada pergelangan tangan
atau kakinya 

Didesak (ayat 42)—Dikelilingi

Pendarahan (ayat 44)—Luka
berdarah yang tidak kunjung
sembuh 

Berhentilah (ayat 44)—
Sembuhlah

Meratapi (ayat 52)—Bersedih 

Menertawakan dia (ayat 53)—
Mengejek dia dengan tertawa
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Gambarkan Karakter-Nya 

Bacalah Lukas 7:1–10 dan buatlah daftar apa menurut Anda
merupakan lima sifat atau watak perwira itu yang paling meng-
esankan. Di sisi masing-masing dari kelima watak tersebut, tulis-
lah sebuah kalimat dari tulisan suci yang memperlihatkan
bahwa dia memiliki sifat atau watak tersebut.

Ikuti Teladan Juruselamat 

Bacalah kisah tentang janda dari Nain dalam Lukas 7:11–17.

1. Tandailah ayat 13 dan pikirkanlah apa artinya memiliki belas
kasihan terhadap seseorang.

2. Pikirkanlah tentang seseorang di lingkungan atau cabang
Anda yang akan diberkati jika Anda memperlihatkan belas
kasih Anda kepadanya (mungkin seorang janda atau duda).

3. Putuskanlah untuk melakukan satu tindakan pelayanan yang
dapat Anda lakukan untuk orang tersebut minggu ini dan
lakukanlah.

4. Catatlah di dalam buku catatan Anda perincian tentang pela-
yanan Anda dan bagaimana perasaan Anda tentangnya.

Tulislah Sebuah Rangkuman

Setelah membaca dengan saksama kisah yang terdapat dalam
Lukas 7:36–50:

1. Tulislah cerita dua paragraf yang merangkum ayat-ayat ini.
Tulislah sedemikian rupa sehingga Anda dapat membacakan-
nya kepada kelas Pratama untuk membantu mereka mema-
hami cerita ini dengan lebih baik.

2. Pikirkanlah tentang satu kalimat yang menggambarkan
pesan utama dari bagian tulisan suci ini. Gunakanlah kalimat
itu sebagai judul cerita Anda.

Pikirkanlah Sebuah Situasi di Zaman
Modern 

Cocokkanlah uraian-uraian berikut (a–d) dengan keempat situa-
si yang terdapat dalam daftar (1–4). Anda perlu membaca dengan
saksama Lukas 8:5–15 untuk menentukan jawaban-jawaban
yang benar. Di dalam buku catatan Anda, tulislah nomornya
dengan huruf yang benar di sisinya.

Uraian:

a. Benih-benih yang dimakan burung

b. Benih-benih di tanah yang berbatu

c. Benih-benih yang terhimpit semak-semak berduri 

d. Benih-benih di atas tanah yang baik

Situasi:

1. Sarah bertemu dengan misionaris ketika ban sepedanya kem-
pes. Mereka membantunya memperbaiki ban tersebut dan
mengatakan kepadanya tentang misi mereka. Dia adalah
seorang siswi perguruan tinggi yang sibuk, tetapi dia mende-
ngarkan pesan mereka, menjadi anggota Gereja, dan menjadi
anggota yang aktif. Teman-teman sekamarnya mulai mengolok-
olokkannya, dan pacarnya memutuskan hubungan cintanya.
Dia merasa kesepian dan berhenti pergi Gereja agar dia dapat
berada bersama teman-temannya.

2. Tom mencemooh misionaris ketika mereka mengetuk pintu
rumahnya, tetapi mereka tidak membalas. Karena mereka
berbeda, timbul rasa ingin tahu Tom. Dia mendengarkan apa
yang mereka ajarkan dan menjadi teman mereka. Dia menyu-
kai mereka, maka dia pun menjadi anggota Gereja. Dia pergi ke

D

C

B

A Gereja sampai para misionaris tersebut pindah ke tempat lain,
kemudian dia tidak lagi berminat dan berhenti pergi ke Gereja.

3. Ann tumbuh di dalam lingkungan Gereja. Dia selalu aktif
sampai dia bertemu dengan Brian. Dia mencintainya dan tidak
peduli kalau pacarnya anggota gereja lain. Pacarnya tidak
tertarik kepada ajaran-ajaran injil yang telah dipulihkan dan
merasa bahwa Ann sedikit bodoh dalam kepercayaan agama-
nya. Dia mengatakan kepada Ann bahwa mereka hanya
dapat tetap bersama kalau dia berhenti pergi ke Gereja. Ann
merasa sedih, tetapi dia melakukan seperti yang dikatakan
Brian karena dia mencintai Brian.

4. Keluarga Randy menjadi anggota Gereja ketika dia berusia
dua belas tahun. Dia senang menjadi diaken, dan ayahnya
menahbiskannya. Keluarganya berusaha sebaik mungkin
untuk mengadakan malam keluarga dan tidak pernah keting-
galan mengadakan doa keluarga. Mereka pergi ke Gereja ber-
sama-sama dan sering berbicara tentang ajaran-ajaran injil.

Yesus menahbiskan dua belas Rasul untuk membantu-Nya
dalam pekerjaan itu dan untuk melanjutkan pekerjaan itu
setelah kenaikan-Nya ke surga. Agar dapat melaksanakan
pekerjaan besar ini, para Rasul memerlukan kuasa, wewe-
nang, pengalaman, dan pengetahuan tetapi, seperti yang
diingatkan Presiden Thomas S. Monson, anggota Presidensi
Utama, kepada kita, “Yang Allah panggil, Allah jadikan
mampu” (dalam Conference Report, April 1987, 54; atau
Ensign, Mei 1987, 44). Sewaktu Anda membaca Lukas 9,
simaklah cara-cara Yesus membantu Dua Belas Rasul itu
agar mereka memenuhi syarat dengan pelatihan dan penga-
laman yang diperlukan. Kita dapat merasa yakin bahwa
Tuhan akan membantu siapa saja yang menerima suatu
panggilan. Dia ingin agar kita berhasil.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 9
Lukas 9:1–6—Matius 10; Markus 6:7–13
Lukas 9:7–9—Matius 14:1–2; Markus 6:14–16
Lukas 9:10–17—Matius 14:13–21; Markus 9:10–17; Yohanes 6:1–14
Lukas 9:18–50—Matius 16:13–18:8; Markus 8:27–9:50
Lukas 9:57–62—Matius 8:19–22

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 9

Bekal (ayat 3)—Tas perjalanan

Raja wilayah (ayat 7)—
Penguasa atau gubernur
suatu wilayah

Rupa wajah-Nya berubah
(ayat 29)—Wajah dan penam-
pilan-Nya berubah 

Kepergian-Nya (ayat 31)—
Kematian-Nya

Lukas 9
Kedua Belas Rasul Diutus 

untuk Berkhotbah 

66



Lukas 9:5—“Kebaskanlah Debunya dari Kakimu”
Ketika salah seorang dari hamba Tuhan mengebaskan debu dari
kakinya itu merupakan suatu kesaksian bahwa mereka kepada
siapa Tuhan telah mengirimnya untuk mengajar telah menolak
penemanan dan pesannya. Itu berarti bahwa hamba tersebut
tidak bertanggung jawab atas penghakiman yang mengikuti
mereka yang telah menolaknya. Penatua Joseph Fielding Smith,
waktu itu anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan,
“Pelaksanaan tanggung jawab seperti itu hendaknya tidak dila-
kukan kecuali Roh Tuhan mengindikasikan bahwa itu hendak-
nya dilakukan” (Church History and Modern Revelation, 4 jilid
[1946–1949], 1:115).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Lukas 9.

Mengikuti Yesus

Berdasarkan apa yang telah Anda baca dalam Lukas 9:23–27,
57–62, tulislah satu atau dua paragraf mengenai apa yang
dimaksud dengan menjadi pengikut Yesus yang sejati dan
mengapa seseorang ingin berbuat demikian.

Sewaktu kebutuhan pekerjaan bertambah, Yesus memanggil
dan menahbiskan Tujuh Puluh untuk pergi seperti yang telah
dilakukan Dua Belas. Dalam Lukas 10 kita membaca tentang
beberapa yang diajarkan kepada mereka dan tentang beberapa
pengalaman mereka. Pola pemanggilan Tujuh Puluh untuk
membantu Dua Belas Rasul di dalam “membangun gereja ...
pada semua bangsa-bangsa” (A&P 107:34) terus berlanjut di
zaman kita. Lukas 10 juga berisikan salah satu di antara
perumpamaan-perumpamaan Yesus yang paling terkenal.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 10
Lukas 10:1–24—Matius 10:20–27

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 10

Melekat pada kaki kami
(ayat 11)—Menempel pada
kaki kami

Orang pandai (ayat 21)—
Orang terpelajar

Merampoknya habis-habis-
an (ayat 3)—Merampok bah-
kan hingga pakaiannya 

Lukas 10
Tujuh Puluh Diutus 
untuk Berkhotbah

A

Roh itu menggoncang-gon-
cangkannya (ayat 39)—Roh
itu membuatnya kejang-kejang 

Sabar terhadap (ayat 41)—
Membiarkan, bertahan

Lukas 10:30–33—Seorang Imam, Seorang Lewi,
Seorang Samaria
Imam-imam dan orang-orang Lewi adalah para pemimpin kea-
gamaan yang seharusnya memberikan bantuan kepada siapa saja
yang membutuhkannya. Yesus menekankan hal ini untuk mem-
perlihatkan bahwa orang Samarialah yang menawarkan bantuan
di dalam perumpamaan ini. Orang-orang Samaria dibenci (lihat
Yohanes 4:9). Orang Yahudi menganggap orang Samaria lebih
rendah daripada mereka, baik secara jasmani (lihat II Raja-raja
17:24–34) maupun secara rohani (lihat Yohanes 4:20–22). Orang
Samaria dan orang Yahudi biasanya memperlihatkan permusuhan
secara terbuka terhadap satu sama lain, tetapi melalui perumpa-
maan ini Juruselamat mengajarkan bahwa kasih itu tidak boleh
dibatasi oleh kebangsaan atau ras.

Lukas 10:38–42—Pengabdian Maria dan Marta 
Penatua James E. Talmage
menulis, “Tidak ada teguran
terhadap keinginan Marta
untuk memberikan pelayanan
yang baik; juga tidak ada
sangsi terhadap kemungkinan
adanya kelalaian di pihak
Maria. Kita harus menduga
bahwa Maria telah bersedia
membantu dengan sukarela
sebelum kedatangan Tuhan;
tetapi kini setelah Dia datang,
dia memilih untuk tetap ber-
ada bersama-Nya. Seandainya
dia bersalah karena meng-
abaikan tugasnya, Yesus pasti
tidak akan memuji tindakan-
nya. Dia menginginkan bukan

jamuan makan yang enak dan kenyamanan materi semata, teta-
pi penemanan kedua saudara tersebut, dan yang paling penting
adalah perhatian penerimaan mereka terhadap apa yang harus
Dia katakan. Dia memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada
mereka daripada yang dapat mereka berikan kepada Dia. Yesus
mengasihi kedua perempuan bersaudara tersebut dan juga sau-
dara lelaki mereka. Kedua perempuan ini setia kepada Yesus,
dan masing-masing mengungkapkan diri mereka dengan cara-
nya sendiri-sendiri. Marta bersikap praktis, peduli pada pela-
yanan materi; dia pada dasarnya senang menjamu dan mau
berkurban. Maria, penuh pemikiran dan lebih memiliki kecen-
derungan rohani, memperlihatkan pengabdiannya melalui pela-
yanan penemanan dan penghargaan” (Jesus the Christ, 433).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Lukas 10.

Misi Tujuh Puluh 

1. Bacalah Lukas 10:1–24 dan buatlah daftar cara-cara misi Tujuh
Puluh serupa dengan misi Dua Belas Rasul, seperti yang dica-
tat dalam Lukas 9:1–6, 10. (Anda mungkin juga ingin mem-
bandingkannya dengan misi Dua Belas Rasul seperti yang
dicatat dalam Matius 10).

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 107:23, 25, 33–35, 38 serta tulislah
tentang persamaan dan perbedaan tanggung jawab anggota
Tujuh Puluh dan anggota Kuorum Dua Belas Rasul di zaman
sekarang.

A
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Jadilah Seorang Wartawan 

Bacalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik dalam
Lukas 10:30–37 dan buatlah daftar tiga tokoh utama dalam kisah
tersebut. Bayangkan bahwa Anda seorang wartawan berita dan
akan melaporkan peristiwa ini.

1. Selain nama dari ketiga tokoh utama tersebut tulislah tiga
pertanyaan yang akan Anda ajukan kepadanya untuk artikel
surat kabar Anda dan jawaban-jawaban yang menurut Anda
mungkin akan dia berikan.

2. Tulislah paragraf penutup untuk artikel surat kabar tersebut
untuk mengajarkan gagasan-gagasan utama dari perumpa-
maan ini serta mendorong mereka di sekolah Anda untuk
menjadi seperti orang Samaria yang baik.

Memahami Makna Yang Tersirat 

Bacalah Lukas 10:38–42 dengan saksama (lihat juga bagian
“Memahami Tulisan Suci” untuk ayat-ayat ini). Tulislah di dalam
buku catatan Anda sebuah paragraf yang menjelaskan apa yang
diajarkan Juruselamat di dalam kisah ini.

Apakah makna kata tulus bagi Anda? Apakah perbedaan
ketulusan dengan kemunafikan? Ajaran Juruselamat dapat
memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita jika kita mau
menerapkannya. Misalnya, jika kita berdoa dengan iman dan
maksud yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab
doa-doa kita. Akan tetapi, jika doa-doa kita dipanjatkan
hanya untuk membuat orang lain terkesan, maka doa-doa
itu tidak akan memiliki banyak pengaruh.

Sewaktu Anda membaca Lukas 11 pikirkanlah bagaimana
ajaran-ajaran Juruselamat dapat memberkati mereka yang
menerapkannya dengan tulus di dalam kehidupan mereka.
Apakah yang diajarkan Yesus tentang kemunafikan?
Mengapa menurut Anda penting untuk tidak sekadar
berpura-pura saleh?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 11
Lukas 11:1–4—Matius 6:9–13

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 11

Sikap tidak malu (ayat 8)—
Kegigihan yang berani

Orang bisu (ayat 14)—Orang
yang tidak bisa berbicara

Beelzebul (ayat 15)—Setan

Berbahagialah ibu yang telah
mengandung Engkau dan susu
yang telah menyusui Engkau
(ayat 27)—Diberkatilah ibumu
yang telah melahirkan Engkau
dan menyusui Engkau 

Lukas 11
Jadilah Penuh Terang

C

B

Lukas 11:5–13—Perumpamaan tentang Teman di
Tengah Malam 
Tuhan mengajarkan bahwa jika seseorang, dengan segala kee-
goisannya, mau memberikan kepada sesamanya yang terus-
menerus meminta terlepas dari keberatan dan penolakan
sementara, maka Allah pasti akan memberikan segala sesuatu
yang secara gigih diminta dengan iman dan dengan maksud
yang sungguh-sungguh.

Lukas 11:29–32—Apakah “Tanda Nabi Yunus”?
Penatua Bruce R. McConkie
menulis, “Penguburan
serta pemunculan kembali
Yunus dari ‘ikan besar’
(Yunus 1:15–17; 2) melam-
bangkan kematian, pengu-
buran, dan kebangkitan
Kristus” (Mormon Doctrine,
edisi ke 2 [1966], 711–712).

Lukas 11:52—Apakah yang Dimaksud Yesus dengan
“Kunci Pengetahuan”?
Terjemahan Joseph Smith terhadap Lukas 11:53 menjelaskan
bahwa kunci pengetahuan mengacu pada tulisan suci. Penatua
Bruce R. McConkie menjelaskan,

“Iblis memaklumkan perang terhadap tulisan suci. Dia mem-
bencinya, memutarbalikkan maknanya yang jelas, dan berusaha
menghancurkannya ketika dia mampu. Dia membujuk mereka
yang mengindahkan godaan-godaannya untuk menghapus dan
membuang, untuk mengganti dan mencemari, untuk mengubah
serta merusak tulisan suci, sehingga dengan demikian mengambil
kunci yang akan membantu orang ‘memberikan hikmat kepa-
damu dan menuntun engkau kepada keselamatan’” (2 Timotius
3:15–17).

“Maka, Yesus di sini mengumpulkan kutukan terhadap mereka
yang telah mencemarkan dan menghancurkan tulisan suci yang
akan membimbing dan menerangi orang-orang Yahudi”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:624–625).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Lukas 11.

Jelaskan Perumpamaannya 

Setelah mengajar para murid cara berdoa (lihat Lukas 11:1–4),
Yesus memberi mereka dua perumpamaan singkat untuk mem-
bantu mereka memahami bagaimana kerja doa. Bacalah perum-
pamaan-perumpamaannya (ayat 5–13) dan kemudian jelaskan
dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri apa yang diajar-
kannya kepada kita tentang doa.

A

Yunus (ayat 29)—(nabi
Perjanjian Baru yang ditelan
oleh ikan besar 

Selasih, inggu (ayat 42)—
Dua jenis tumbuh-tumbuhan
hasil kebun 

Menghina (ayat 45)—
Mengejek, menegur

Makam (ayat 47–48)—Kuburan

Terus-menerus mengintai
(ayat 53)—Penuh dengan
kebencian 
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Celakalah, Celakalah, Celakalah 

“Celakalah” adalah suatu ungkapan kesedihan atau kemarahan
dan diberikan untuk mengutuk orang yang jahat. Buatlah sebuah
bagan seperti contoh berikut di dalam buku catatan Anda, carilah
lima ungkapan yang terdapat dalam Lukas 11:37–53, dan jelas-
kan mengapa Yesus mengutuk setiap tindakan, betapa menurut
Anda Yesus menginginkan orang berubah, dan apa yang dila-
kukan orang-orang di zaman sekarang yang serupa dengannya:

Untuk mengikuti Juruselamat kita harus meninggalkan
kejahatan dunia. Karena banyaknya gangguan dan godaan,
hal ini dapat sulit. Akan tetapi, Yesus menjanjikan berkat-
berkat besar kepada mereka yang mengikuti-Nya. Sewaktu
Anda membaca Lukas 12 carilah apa yang Yesus tuntut dari
murid-murid-Nya dan janji-janji apa yang Dia berikan.

Lukas 12
“Carilah Kerajaan-Nya”

Apakah yang
dilakukan 

orang-orang di
zaman sekarang

yang serupa
dengannya?

Perubahan-
perubahan

apakah menurut
Anda yang Yesus
inginkan orang

lakukan?

Mengapa
Yesus mengutuk

tindakan
tersebut?

Ungkapan dari
Lukas 11

“Membersih-
kan bagian luar

dari cawan”
(ayat 39)

“Kamu mem-
bayar persepu-

luhan dari
selasih, inggu”

(ayat 42)

“Suka duduk
di tempat ter-

depan [ter-
baik]” (ayat 43)

“Meletakkan
beban-beban

yang tak
terpikul

pada orang”
(ayat 46)

“Kamu
membangun
makam nabi-

nabi” (ayat 47)

B Memahami Tulisan Suci 

Lukas 12

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Lukas 12.

Pilihlah Ayat Suci Kegemaran 

Sewaktu Anda membaca Lukas 12, pilihlah tiga ayat yang
paling membuat Anda terkesan dan kemudian jawablah atau
lakukanlah hal-hal berikut ini:

1. Mengapa Anda memilih masing-masing dari ketiga ayat
tersebut?

2. Apakah menurut Anda yang berusaha diajarkan masing-
masing ayat ini?

3. Hafalkanlah salah satu dari ayat-ayat tersebut, dan ucapkanlah
itu kepada seorang anggota keluarga, guru, atau teman.

Apakah Makna Sebuah Nomor?

Bacalah Lukas 12:15 dan carilah apa yang diperingatkan Yesus.
Bacalah ayat 16–21 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Berapa kali kata aku atau ku digunakan untuk menggambarkan
bagaimana perasaan orang kaya tersebut tentang berkat-berkat
yang telah diberikan Tuhan kepadanya?

2. Apakah yang ditunjukkan hal itu tentang sikapnya?

3. Bagaimanakah perumpamaan Juruselamat membantu meng-
ajarkan “waspadalah terhadap segala ketamakan”?

4. Apakah yang dapat Anda pelajari tentang harta-harta duniawi
dari perumpamaan ini?

Selesaikan Kalimatnya 

Bacalah Lukas 12:35–48. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut
dengan keterangan yang Anda temukan di sana:

C

B

A

Pemerintah-pemerintah (ayat
11)—Para penguasa, pemim-
pin, atau pejabat

Ketamakan (ayat 15)—
Keserakahan

Menyimpan (ayat 17–18)—
Meletakkan atau menyimpan

Sehasta (ayat 25)—Kira-kira
18 inci atau 1/2 meter

Menenun (ayat 27)—Bekerja
membuat tenunan

Memintal (ayat 27)—Membuat
benang untuk pakaian 
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1. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah untuk ....

2. Seandainya kita tahu kapan, maka kita akan ....

3. Ketika Tuan kembali, hamba-hamba harus ....

4. Tuan akan kembali pada waktu ketika ....

5. Tuan akan menghukum hamba-hamba yang ....

6. Banyak yang diharapkan dari ....

Bayangkan sebuah pohon yang indah dengan cabang-cabang
yang dipenuhi dengan buah kegemaran Anda. Buahnya
padat berisi, matang, dan baunya enak. Sekarang, bayangkan
sebuah pohon buah yang memiliki cabang-cabang besar dan
daun hijau yang lebat. Akan tetapi, meskipun musimnya
sudah tiba dan Anda mengamati dari dekat, ternyata Anda
tidak dapat menemukan satu buah pun pada pohon tersebut.
Yesus menggunakan kisah seperti ini untuk mengajarkan
tentang kehidupan benar dan pertobatan.

Sewaktu Anda membaca Lukas 13 carilah juga ajaran-ajaran
lainnya tentang pertobatan dan bagaimana ajaran tersebut
berlaku dalam kehidupan Anda.

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 13

Lukas 13:1–5—“Jikalau Kamu Tidak Bertobat, Kamu
Semua Akan Bianasa”
Mengomentari ayat-ayat ini, Penatua Bruce R. McConkie menulis,

“Apakah Allah mengirimkan kecelakaan, kematian dengan
kekerasan, dan malapetaka-malapetaka lainnya ke atas [individu]
untuk menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tampaknya
ada di antara para pendengar Yesus yang beranggapan demikian.
Karenanya, kita mendapati Tuhan menyatakan dengan jelas
bahwa mereka yang tertimpa kemalangan yang dibicarakan di
sini bukanlah pendosa yang lebih besar daripada sesama mere-
ka yang terluput dari kemalangan.

Memang benar, sebagai asas umum, bahwa Allah mengirimkan
bencana, malapetaka, wabah penyakit, dan penderitaan ke atas
orang-orang yang memberontak, dan bahwa Dia memelihara
serta melindungi mereka yang mengasihi dan melayani-Nya ....

Pengurus (ayat 7)—Pemelihara
(orang yang merantingi,
memupuk, dan memanen) 

Untuk apa dia hidup di tanah
ini dengan percuma (ayat 7)—
Untuk apa dia menggunakan
tanah dengan percuma

Sakit sampai bungkuk pung-
gungnya (ayat 11)—Menjadi
bungkuk punggungnya

Tepung terigu tiga sukat
(ayat 21)—Tepung terigu
dalam jumlah yang besar

Menjadi sunyi (ayat 35)—
Kosong

Lukas 13
Bertobat atau Binasa

Tetapi mengatakan bahwa individu-individu tertentu yang ter-
bunuh dalam peperangan, meninggal dalam kecelakaan, terse-
rang penyakit, tertular wabah penyakit, atau kehilangan harta
bendanya karena bencana alam, telah disisihkan dari antara
sesama mereka sebagai orang-orang yang secara khusus diang-
gap pantas menerima balasan seperti itu atas perilaku mereka
sama sekali tidak beralasan. Bukanlah hak manusia untuk
mengambil kesimpulan terhadap kasus-kasus penderitaan atau
musibah yang menimpa seseorang sebagai balasan yang adil
terhadap perbuatan tidak benarnya.

... Sehubungan dengan masalah itu, Tuhan mendatangkan kesu-
litan-kesulitan ke atas yang paling saleh di antara Orang-Orang
Suci-Nya untuk menguji dan mencobai mereka ....

Pelajaran sesungguhnya yang dapat dipetik dari pernyataan
Yesus, ‘Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa’
adalah bahwa tidak ada perbedaan di dalam kesalehan antara
orang yang telah terbunuh dan yang masih hidup, serta bahwa
kecuali yang hidup bertobat maka mereka akan binasa bersama
dengan yang telah mati” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:475–476).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Lukas 13.

Tafsirkanlah Sebuah Perumpamaan

Baca perumpamaan di dalam Lukas 13:6–9 dan buatlah sebuah
tentang apa yang digambarkan Yesus. Buatlah label pada masing-
masing benda dengan kata atau kalimat yang menurut Anda
merupakan penafsiran yang cocok akan benda tersebut. (Misalnya,
penggarap merujuk kepada Allah dan pohon ara melambang-
kan orang-orang Yahudi yang di antaranya Yesus tinggal).

Persamakan dengan Tulisan Suci

Lukas 13:10–17 menceritakan tentang seorang perempuan yang
disembuhkan pada hari Sabat di rumah ibadat. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu Anda menya-
makan cerita tersebut dengan diri Anda dan belajar tentang
bagaimana Juruselamat dapat memberkati Anda dengan kuasa-
Nya yang ajaib:

1. Apakah yang dapat
menyebabkan kero-
hanian seseorang
“sampai bungkuk”
(menjadi bungkuk
seolah-olah mem-
bawa beban berat)?

2. Baca Lukas
13:12–13.
Kapankah Yesus
dapat memanggil
kita agar kita dapat
“sembuh” dari
masalah kita dan
dapat “berdiri”?

3. Menurut ayat 16,
dari hal apakah
Yesus secara khu-
sus ingin agar kita
sembuh?

B

A
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Tulislah Sebuah Perumpamaan

Yesus memberikan dua perumpamaan dalam Lukas 13:18–21
yang mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan
Gereja. Bacalah kedua perumpamaan ini, dan kemudian tulislah
sebuah perumpamaan Anda sendiri (dengan menggunakan
contoh-contoh atau hal-hal yang Anda kenal di dalam kehidupan
Anda) untuk menggambarkan pertumbuhan Gereja. (Untuk
keterangan lebih lanjut tentang ragi, lihat “Memahami Tulisan
Suci” untuk Markus 8:15, hlm. 49).

Presiden Marion G. Romney, yang waktu itu adalah
Penasihat Kedua dalam Presidensi Gereja, mengatakan,
“Undangan Kristus untuk menjadi murid-Nya bersifat
universal. Dia menyampaikannya kepada setiap orang.
Panggilan dan janji-Nya adalah ‘Marilah kepada-Ku, semua
yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan
kelegaan kepadamu’ (Matius 11:28) .... Yesus tidak mencan-
tumkan daftar harga pada undangan-Nya. Nefi mengutip
bahwa Dia telah - mengatakan, ‘Datanglah kepada-Ku hai
segenap ujung bumi, belilah air susu dan madu, tanpa uang
dan tanpa harga’ (2 Nefi 26:25). Akan tetapi, ini tidak berarti
bahwa karena Dia tidak mencantumkan harga maka tidak
diperlukan biaya. Ada biaya yang harus dibayar untuk
menjadi murid Kristus, biaya yang benar-benar nyata.
Tetapi biaya itu merupakan biaya kinerja, bukan uang”
(dalam Conference Report, September–Okttober 1978,
53–54; atau Ensign, November 1978, 38).

Carilah beberapa biaya yang ada kaitannya dengan menjadi
murid Yesus sewaktu Anda membaca Lukas 14.

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 14

Lukas 14:26–27—Haruskah Kita Membenci
Keluarga Kita?
Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan, “[Yesus tidak bermak-
sud] membenci dalam arti tidak menyukai atau benci sekali; itu
bertentangan dengan keseluruhan roh dan tujuan injil. Manusia
harus mengasihi bahkan musuh mereka, apa lagi darah daging
mereka sendiri. (Matius 5:43–48). Melainkan, makna dan maksud
dari perintah Yesus sekarang adalah bahwa murid-murid yang
sejati memiliki kewajiban terhadap Allah yang haruslah diutama-
kan di atas kewajiban terhadap keluarga atau pribadi lainnya

Sakit busung air (ayat 2)—
Pembengkakan atau akumula-
si cairan yang menunjukkan
adanya penyakit

Melihat (ayat 7)—
Memerhatikan

Mendapat balasnya (ayat 12,
14)—Dibalas

Lukas 14
Biaya Kemuridan

C [lihat juga Matius 10:37; 19:27, 29; A&P 103:28]” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:503).

Lukas 14:28–33—“Sebab Siapakah di Antara Kamu
yang Kalau Mau Mendirikan Sebuah Menara Tidak
Duduk Dahulu Membuat Anggaran Biayanya?”
Mereka yang menjadi anggota Gereja haruslah siap membuat
pengurbanan yang dituntut dalam injil. Para anggota baru harus
mempertimbangkan biaya-biaya ini bahkan sebelum pembaptisan
dan membuat komitmen sepenuhnya untuk mengikuti ajaran-
ajaran Yesus. Menghadapi tantangan-tantangan dari sebuah
panggilan yang baru, Presiden John Taylor pernah berkata,
“Ketika saya pertama kali terlibat dalam Mormonisme, saya
melakukannya dengan penuh kesadaran, saya memperhitung-
kan biayanya. Saya memandangnya sebagai pekerjaan yang
dilakukan seumur hidup, dan saya mempertimbangkan bahwa
saya ikut terlibat bukan hanya untuk waktu di dunia ini, tetapi
juga untuk kekekalan, dan tidak ingin menarik diri sekarang,
meskipun saya merasakan ketidakmampuan saya” (dalam B. H.
Roberts, The Life of John Taylor [1963], 48).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Lukas 14.

Apakah Asasnya?

Sewaktu Anda membaca tulisan suci, sering sekali dapat mem-
bantu jika berhenti dan bertanya kepada diri Anda sendiri
“Pertanyaan atau masalah apa yang dijawab atau dipecahkan
melalui ajaran-ajaran di dalam ayat-ayat ini?” Sewaktu Anda
membaca Lukas 14:7–14 tulislah paling sedikit satu pertanyaan
penting yang dijawab oleh apa yang diajarkan di sana, dan
kemudian dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri tulislah
jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Daftarkanlah Alasan-Alasannya

Perumpamaan dalam Lukas 14:15–24 menceritakan tentang
banyak orang yang diundang menghadiri suatu perjamuan besar.

1. Gambarlah bagan berikut di dalam buku catatan Anda.
Buatlah daftar alasan-alasan yang dibuat oleh mereka yang
diundang di dalam perumpamaan, dan kemudian buatlah
daftar alasan-alasan di zaman modern yang serupa dengan
yang terdapat di dalam perumpamaan tersebut.

2. Rangkumlah asas utama dari perumpamaan tersebut.

Alasan 
Modern

Alasan 
Perumpamaan 

Lukas 14:18

Lukas 14:19

Lukas 14:20

B

A
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Pertimbangkan Biayanya

Lukas 14:25–34 menceritakan tentang beberapa harapan Kristus
terhadap murid-murid-Nya.

1. Bacalah ayat-ayat tersebut dan buatlah daftar harapan seba-
nyak mungkin yang dapat Anda temukan.

2. Mengapa menurut Anda Juruselamat ingin agar kita berkur-
ban begitu banyak untuk mengikuti-Nya?

3. Hal-hal khusus apakah yang dapat Anda lakukan untuk
mengikuti ajaran-ajaran ini?

4. Berkat-berkat apakah yang Anda percayai akan datang kepada
mereka yang merupakan murid-murid Kristus?

Perumpamaan adalah cerita
singkat yang mengajar-
kan kebenaran kekal.
Perumpamaan Yesus ada-
lah tentang hal-hal umum,
tetapi perumpamaan
tersebut mengajarkan
kebenaran-kebenaran
keagamaan yang penting.
Perumpamaan membantu
orang memahami kebenaran
melalui kuasa Roh, bukan
melalui kuasa kecerdasan.
Banyak perumpamaan

dalam Lukas 15–16 mengajarkan tentang nilai jiwa, serta
tanggung jawab yang kita miliki untuk menolong dan
memberkati orang lain.

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 15

Lukas 15:3–32—Domba, Dirham, dan Anak yang Boros
Semuanya Hilang karena Alasan-Alasan yang Berbeda
Presiden David O. McKay membandingkan hal-hal yang hilang
dalam tiga perumpamaan ini dengan cara-cara bagaimana
sejumlah anak Allah menjadi tersesat di zaman sekarang:

Domba yang Hilang: “Bagaimanakah domba tersebut tersesat?
Dia tidak bersifat memberontak. Jika Anda mengikuti perbandi-
ngannya, anak domba itu mencari makanan dengan cara yang
sangat wajar, tetapi entah secara bodoh, mungkin secara tidak
sadar, domba tersebut mengikuti daya tarik padang rumput,

Berfoya-foya (ayat 13)—Tak
terkendali

Merangkul (ayat 20)—
Memeluk

Berbicara dengan (ayat 28)—
Memohon kepada

Lukas 15
Suatu Masa Perumpamaan

C harapan adanya rumput yang lebih baik sampai akhirnya dia
terseret jauh dari kawanan domba dan tersesat.”

Dirham yang Hilang: “Dalam kasus ini barang yang hilang itu
sendiri tidak bertanggung jawab. Orang yang telah dipercayakan
dengan dirham itu telah, karena kecerobohan atau kelalaian,
salah menaruhnya atau menjatuhkannya dengan tidak sengaja.”

Anak yang Hilang, atau yang Boros: “Di sini kasusnya adalah
kemauan sendiri, di sini ada pilihan, pilihan yang disengaja. Di
sini terdapat, kira-kira, pemberontakan terhadap yang berwe-
nang” (dalam Conference Report, April 1945, 120–121, 123).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Lukas 15.

Lengkapi Bagannya

Tirulah bagan berikut di dalam buku catatan Anda. Isilah
dengan keterangan yang Anda temukan dalam Lukas 15.

Tulislah Sepucuk Surat

Setelah membaca Lukas 15, tulislah salah satu dari beberapa
jenis surat berikut di dalam buku catatan Anda. (Anda mungkin
ingin mengirimkannya kepada orang yang Anda tuju setelah
tugas dikembalikan oleh guru). Di dalam surat, cantumkan
paling tidak lima ayat suci yang menurut Anda akan membantu
orang yang akan menerima surat tersebut.

B

Bagaimanakah
Anda Dapat
Menolong Di
Dalam Jenis
Kehilangan

Ini di Zaman
Sekarang?

Bagaimanakah
Mereka

Ditolong Di
Dalam

Perumpamaan?

Gembala
meninggal-
kan kesem-
bilan puluh

sembilan
domba dan
menyela-
matkan

domba yang
hilang.

Contoh
Perumpamaan

Di Zaman
Modern

Pernyataan
yang

ceroboh
atau kasar
menyakiti
perasaan
seseorang
dan orang
tersebut
berhenti

datang ke
gereja.

Gagasan
Utama

Orang
menyim-
pang dari

Gereja dan
tersesat.

Orang
membe-
rontak

dan mening
galkan
Gereja.

Ayat Dimana
Ditemukan

Lukas
15:8–10

Perumpamaan

Domba
yang

hilang

Anak yang
Boros

A
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1. Sepucuk surat kepada seorang misionaris yang Anda kenal.
Ungkapkan dorongan dan rasa syukur Anda atas pelayanan
misionaris tersebut di dalam usahanya untuk menemukan
anak-anak Bapa Surgawi yang hilang.

2. Sepucuk surat kepada seseorang yang Anda kenal yang sedang
mempersiapkan diri untuk pergi misi. Ceritakan apa yang
telah Anda pelajari dari Lukas 15 dan bagaimana itu dapat
menolong mempersiapkan dia bagi pelayanan misinya.

3. Sepucuk surat kepada diri Anda sendiri yang akan Anda segel
dan tidak akan dibuka sampai Anda mencapai cukup usia
untuk melayani misi. Catatlah perasaan Anda dari mempelajari
Lukas 15 dan goal-goal Anda mengenai pekerjaan misi.

Perumpamaan-perumpamaan dalam Lukas 15 menekankan
betapa besarnya Tuhan mengasihi orang yang berdosa dan
bersukacita ketika seseorang yang telah “hilang” memutus-
kan untuk bertobat. Perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-
ajaran dalam Lukas 16 menambahkan pada gagasan-gagasan
tersebut dengan mengingatkan kita mengapa penting
untuk berpaling kepada Tuhan sebelum penghakiman.

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 16

Lukas 16:1–15—Mengapa Tuhan Menggunakan
Bendahara yang Tidak Jujur sebagai Contoh Dalam
Perumpamaan Ini?
Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus bersikap tidak jujur
seperti bendahara tersebut. Sebaliknya Dia mengajarkan bahwa
bahkan orang yang kehidupannya dipusatkan pada uang seka-
lipun cukup tahu untuk merencanakan masa depan. Betapa lebih
lagi mereka yang memahami hal-hal Allah hendaknya merenca-
nakan bagi masa depan—kehidupan yang akan datang. Orang-
orang Farisi yang iri berpura-pura menjadi pengikut Allah tetapi
lebih peduli untuk memperoleh hal-hal yang ditawarkan dunia.

Lukas 16:14–23—“Orang-Orang Farisi ....
Mencemoohkan Dia”
Nabi Joseph Smith membuat beberapa perubahan yang diilhami
terhadap bagian ayat-ayat ini, seperti yang terdapat dalam TJS

Bendahara (ayat 1–3)—Hamba

Urusan (ayat 2–4)—
Tanggung jawab

Mamon (ayat 9, 11, 13)—
Kekayaan dan harta duniawi

Dibenci (ayat 15)—Yang jahat

Bersukaria dalam kemewah-
an (ayat 19)—Hidup dengan
kemewahan

Pangkuan Abraham (ayat
22)—Dunia roh, lebih khusus-
nya firdaus

Alam maut (ayat 23)—
Penjara roh

Lukas 16
Bersiap untuk Bertemu Allah

terhadap Lukas 16:16–23. Perubahan-perubahan ini meningkat-
kan pemahaman kita tentang (1) kejahatan mencolok orang-
orang Farisi, (2) cara langsung Juruselamat menegur mereka,
dan (3) dosa-dosa tertentu yang dilakukan orang-orang Farisi,
yang selanjutnya menuntun pada ajaran-ajaran dan perumpa-
maan yang ditujukan kepada mereka dalam Lukas 16:18–31.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Lukas 16.

Tulislah Ulang Sebuah Perumpamaan
dengan Menggunakan Kata-Kata Anda
Sendiri 

Pilihlah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur
(lihat Lukas 16:1–14) atau perumpamaan tentang orang kaya dan
Lazarus (lihat Lukas 16:19–31) serta lakukan hal-hal berikut:

1. Baca ayat pertama dari perumpamaan tersebut.

2. Tulislah ulang ayat tersebut dengan menggunakan kata-kata
Anda sendiri.

3. Lanjutkan cara ini untuk masing-masing ayat perumpamaan
tersebut.

Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya tentang
Kedatangan Kedua. Dia tidak memberi tahu mereka kapan
tepatnya tanggal kedatangan-Nya. Sebaliknya Dia berbicara
kepada mereka tentang mempersiapkan diri bagi hari itu,
yang akan membuat terkejut banyak orang. Ajaran-ajaran
yang terdapat dalam Lukas 17, yang mencakup iman, kepa-
tuhan, pelayanan, rasa syukur, dan menghindari kejahatan,
penting bagi mereka yang berusaha siap bagi kedatangan
Kristus. Sewaktu Anda membaca pasal ini, pertimbangkan-
lah bagaimana masing-masing dari ajaran-ajaran ini dapat
mempersiapkan dan melindungi Anda di zaman akhir.

Lukas 17
Kapankah Kerajaan Allah 

Akan Datang?

A

Jurang

  DUNIA ROH

  P
an

gk
uan Abraham (Firdaus)

  Alam Maut (Penjara Roh

)

  DUNIA ROH

  P
an

gk
uan Abraham (Firdaus)

  Alam Maut (Penjara Roh

)

Jurang Dijembatani

Yesus Kristus menjembatani 
jurang antara firdaus dan penjara roh.
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Memahami Tulisan Suci 

Lukas 17

Lukas 17:11–19—Hanya Satu di Antara Sepuluh Orang
Kusta yang Disembuhkan yang Memperlihatkan Rasa
Syukur kepada Yesus
Presiden Spencer W. Kimball menulis, “Tidak berterima kasih
adalah dosa yang menyedihkan yang menyalakan amarah Tuhan.
(Lihat A&P 59:21) .... Ketika Juruselamat menyembuhkan sepuluh
orang kusta dan hanya satu yang berterima kasih kepada-Nya,
Dia menegaskan kesembilan orang kusta yang tidak berterima
kasih itu sebagai pelajaran bagi semua ketika Dia mengatakan,
‘Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir’
(Lukas 17:17). Orang dewasa maupun remaja sering kali bersalah,
bersikap tidak patuh dan tidak berterima kasih kepada Bapa
Surgawi mereka yang memberikan segala sesuatu kepada mere-
ka. Banyak orang gagal memperlihatkan rasa syukur mereka
melalui pelayanan, melalui doa-doa keluarga, melalui pemba-
yaran persepuluhan mereka, dan dalam banyak cara lainnya di
mana Allah berhak untuk mengharapkannya” (The Miracle of
Forgiveness, 58–59).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan B dan salah satu di antara dua kegiatan
lainnya (A atau C) sewaktu Anda mempelajari Lukas 17.

Bandingkan Tulisan Suci yang Serupa

Baca Lukas 17:5–10 dan Mosia 2:18–22.

1. Persamaan apakah yang Anda lihat di dalam ayat-ayat ini?

2. Apakah pesan utama yang diajarkan oleh ungkapan “hamba
yang tidak berguna”?

A

Penyesatan (ayat 1)—
Tindakan-tindakan yang
menyebabkan orang tersan-
dung atau berdosa

Batu kilangan (ayat 2)—Batu
besar bundar yang digunakan
untuk menggiling biji-bijian

Sediakanlah makanan (ayat
8)—Makanlah

Ikatlah pinggang (ayat 8)—
Bersiaplah (merujuk pada
mengikat jubah panjang di seki-
tar pinggang agar siap bekerja)

Di situ (ayat 37)—Di sana

Lihatlah dengan Lebih Dekat

Bacalah kembali kisah tentang penyembuhan sepuluh orang
kusta dalam Lukas 17:11–19.

1. Berkat apakah yang datang kepada kesemua orang kusta
tersebut? (lihat ayat 14).

2. Berkat tambahan apakah yang datang kepada orang kusta
yang mengucapkan terima kasihnya? (lihat ayat 19).

3. Menurut Anda apakah yang penting mengenai perbedaan
antara disembuhkan dan diselamatkan?

4. Orang kusta yang mengucapkan terima kasih adalah orang
Samaria. Dengan apa yang Anda ketahui tentang orang-orang
Samaria, mengapa menurut Anda itu merupakan bagian
yang penting dari kisah tersebut?

Kedatangan Kedua

Baca Lukas 17:22–33 dan pikirkanlah tentang seperti apa dunia
pada waktu Kedatangan Kedua dan apa yang akan dilakukan
orang-orang pada waktu itu. Tulislah nasihat paling penting
yang menurut Anda diberikan di dalam ayat-ayat itu dan cerita-
kan mengapa menurut Anda orang-orang di zaman sekarang
membutuhkan nasihat itu.

Apakah Anda ingin masuk kerajaan surga? Mengapa?
Menurut Anda berkat-berkat apakah yang sedang menunggu
Anda di sana? Menurut Anda harus menjadi orang yang
bagaimanakah Anda agar dapat masuk ke sana?

Yesus mengajarkan, “Sesungguhnya barang siapa tidak
menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia
tidak akan masuk ke dalamnya” (Lukas 18:17). Masing-
masing kisah dan perumpamaan dalam Lukas 18 berpusat
pada janji bahwa orang setia yang mengikuti ajaran-ajaran

Lukas 18
Harta di Surga

C

B
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Yesus akan masuk surga. Sewaktu Anda membaca pasal ini,
carilah bagaimana masing-masing dari ajaran Yesus dapat
membantu Anda menjadi seperti seorang anak kecil dan
memenuhi syarat untuk menerima harta-Nya yang terbesar.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 18
Lukas 18:15–30—Matius 19:13–29; Markus 10:13–30
Lukas 18:31–34—Matius 20:17–19; Markus 10:31–34
Lukas 18:35–43—Matius 20:29–34; Markus 10:46–52

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 18

Lukas 18:1–8—Mengapa Tuhan Memberikan
Perumpamaan tentang Hakim yang Lalim?
Penatua James E. Talmage menulis, “Yesus tidak menyatakan
bahwa sama seperti hakim yang jahat itu akhirnya memenuhi
permohonan tersebut, demikian pula Allah; tetapi Dia menegas-
kan bahwa bahkan jika makhluk seperti hakim ini, yang ‘tidak
takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,’ pada
akhirnya mau mendengarkan dan mengabulkan permohonan
janda tersebut, maka tidak ada seorang pun hendaknya mera-
gukan bahwa Allah, Yang Adil dan Berbelas Kasih, akan men-
dengarkan dan menjawab [doa-doa kita]” (Jesus the Christ, 436;
lihat juga A&P 101:81–92).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Lukas 18.

Gunakan Kata-Kata Anda Sendiri

Bacalah perumpamaan tentang hakim yang lalim dalam Lukas
18:1–8 dan tulislah dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri
apa menurut Anda merupakan pesan utamanya (lihat juga
“Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 18:1–8).

Buatlah Perbandingan

Dalam Lukas 18:1 Yesus mengajarkan bahwa kita hendaknya
selalu berdoa. Selain itu, perumpamaan dalam Lukas 18:9–14
mengajarkan kepada  kita bahwa kita hendaknya memiliki sikap
tertentu sewaktu kita berdoa. Bandingkanlah orang Farisi dan
pemungut cukai di dalam perumpamaan tersebut dengan men-
contoh dan melengkapi bagan berikut di dalam buku catatan
Anda:

B

A

Belalah hakku, membenarkan
(ayat 3, 5, 7–8)—Memberikan
keadilan

Mengulur-ulur waktu (ayat
7)—Bertahan

Perampok, orang lalim (ayat
11)—Perampok, penjahat

Dihina (ayat 32)—Dicemooh

Bayangkan Anda mengetahui bahwa Yesus akan datang ke
kota, sekolah atau rumah Anda. Bagaimanakah perasaan
Anda? Apakah yang mungkin akan Anda lakukan untuk
menyambut-Nya? Hal apakah yang akan Anda ubah agar
siap menerima-Nya? Bayangkan apa yang mungkin akan
dikatakan Yesus mengenai apa yang Dia amati di sana.
Apakah yang akan Dia minta agar Anda lakukan dengan
cara berbeda? Terhadap apakah Dia akan senang? Terhadap
apakah Dia akan kecewa?

Sewaktu Anda membaca Lukas 19, yang menceritakan
tentang Yesus melewati Yerikho dan memasuki Yerusalem,
pikirkanlah bagaimana orang menanggapi kedatangan-Nya
secara berbeda-beda. Juga pikirkanlah bagaimana tindakan-
tindakan Yesus memperlihatkan apa yang Dia rasakan ter-
hadap orang-orang di kota-kota itu.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 19
Lukas 19:29–48—Matius 21:1–16; Markus 11:1–18

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 19

Segera (ayat 5–6)—Cepat-
cepat

Kuperas dari seseorang (ayat
8)—Dengan berbuat curang
kepada mereka

Mina (ayat 13)—Satu talenta
adalah seratus mina; takaran
uang

Bunga (ayat 23)—Pendapatan
dari investasi

Lukas 19
Yesus Datang ke Yerusalem

Pemungut CukaiOrang Farisi

Apakah pendapat orang
tentang dia?

Apakah pendapat dia ten-
tang dirinya sendiri?

Untuk apakah dia berdoa?

Apakah yang dikatakan
Yesus tentang masing-
masing orang ini?

Baca Alma 31:13–20 dan
33:3–11. Yang manakah
menurut Anda paling cocok
dengan doa masing-masing
orang ini?
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Lukas 19:12–27—Penafsiran tentang Perumpamaan Ini
Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan,

“Kristus adalah orang bangsawan itu; negeri yang jauh adalah
surga; kerajaan di sana yang akan diberikan kepada-Nya adalah
‘segala kuasa di surga dan di bumi’ (Matius 28:18); dan janji-Nya
untuk kembali adalah Kedatangan-Nya yang Kedua yang penuh
dengan kemuliaan, ketika kerajaan yang harfiah dan nyata akan
ditegakkan di atas bumi. Kesepuluh hamba itu adalah para ang-
gota Gereja yang telah Dia berikan kemampuan-kemampuan fisik,
mental, dan rohani (mina) untuk digunakan dalam pelayanan-
Nya. Orang-orang yang disebut ‘sebangsanya’ adalah orang-
orang lain di dunia, yaitu orang-orang yang tunduk kepada-Nya
karena Dia adalah Allah seluruh bumi, tetapi yang belum mene-
rima injil-Nya dan belum datang kepada kawanan-Nya sebagai
hamba. Para hamba diperintahkan untuk bekerja di kebun ang-
gur atas suruhan Tuhan mereka sampai Dia kembali ....

“Ketika orang bangsawan itu kembali untuk menghakimi dunia,
Dia akan memberikan ganjaran kepada para hamba-Nya sesuai
dengan perbuatan mereka. Semua orang tidak akan menerima
status yang sama di tempat tinggal yang telah disediakan; ada
tingkat-tingkat kemuliaan. Ada yang akan menguasai sepuluh
kota, yang lainnya lima, dan mereka yang malas tidak akan
mewarisi sama sekali.

“Kecakapan yang tidak digunakan akan hilang; kemampuan
yang digunakan dengan benar dapat ditingkatkan sampai
diperoleh kesempurnaan. ‘Kepada setiap hamba yang tekun akan
diberikan pahala yang besar; dan dari dia yang malas akan
diambil bahkan terang, kemampuan, dan kecakapan yang dia
miliki’” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:475–476).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Lukas 19.

Masukan Jurnal 

Sewaktu Anda membaca
Lukas 19 Anda akan mengeta-
hui bahwa beberapa orang
bertemu dengan Yesus sewak-
tu Dia mengadakan perjalanan
menuju Yerusalem dan masuk
dalam kemenangan. (Ingat
bahwa masuknya Yesus dalam
kemenangan dimulai pada
minggu terakhir dari hidup-
Nya). Bayangkan seandainya
Anda menjadi salah seorang
dari masing-masing orang
berikut ini. Bayangkan seperti

apa pengalaman mereka ketika bertemu dengan Yesus dari
petunjuk-petunjuk yang Anda temukan dalam tulisan suci, dan
pikirkan bagaimana mereka mengangap tentang Juruselamat.
Tulislah masukan jurnal untuk masing-masing dari orang-orang
ini (seolah-olah Anda adalah mereka) mengenai pengalaman-
pengalaman mereka bersama Yesus pada saat ini.

1. Zakheus

2. Salah seorang di antara kerumunan orang banyak di Yerusalem
yang menyaksikan Yesus menunggang seekor anak keledai.

3. Seseorang yang berada di bait suci ketika Yesus membersih-
kannya.

A

Tulislah Versi Modernnya

Perumpamaan dalam Lukas 19:11–27 menggunakan kata mina
untuk mengacu kepada unit uang. Uang melambangkan kete-
rampilan dan kemampuan yang diberikan kepada kita dan yang
diharapkan dari kita untuk mengembangkannya selama kehi-
dupan ini. Baca perumpamaan ini dan kemudian tulislah versi
modern dari perumpamaan ini yang mengajarkan pelajaran yang
sama. Misalnya, daripada menggunakan orang bangsawan,
Anda dapat menggunakan seorang majikan atau orang tua.

Peristiwa-peristiwa dalam Lukas 20 terjadi pada minggu
terakhir kehidupan fana Juruselamat. Sewaktu Anda mem-
bacanya, pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut:
Mengapa para pemimpin Yahudi ingin membinasakan
Yesus? Tuntutan-tuntutan apakah yang dilakukan Yesus
yang membuat mereka marah? Mengapa orang-orang itu
memiliki perasaan seperti itu, khususnya mengingat kasih,
belas kasih, dan sukacita yang ditawarkan Yesus selama
pelayanan-Nya? Apakah yang dapat saya pelajari dari
teladan Juruselamat tentang cara menangani mereka yang
menentang kerajaan Allah?

LLaporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 20
Lukas 20:1–8—Matius 21:23–27; Markus 11:27–33
Lukas 20:9–19—Matius 21:33–46; Markus 12:1–12
Lukas 20:20–39—Matius 22:15–33; Markus 12:13–27
Lukas 20:40–47—Matius 22:41–23:15; Markus 12:34–40

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 20

Lukas 20:9–18—Perumpamaan tentang 
Penggarap-Penggarap yang Jahat
Hamba-hamba di dalam perumpamaan ini melambangkan para
nabi zaman dahulu yang ditolak. Ahli waris mengacu kepada
Yesus Kristus, yang seharusnya dihormati oleh orang-orang,
tetapi ditolak dan dibunuh.

Dipermalukan (ayat 11)—
Dihina

Yang berlaku seolah-olah
orang jujur (ayat 20)—
Berpura-pura sebagai orang
yang setia dan saleh

Engkau tidak mencari muka
(ayat 21)—Bertindak tidak
berat sebelah, tidak membe-
dakan orang

Gambar dan tulisan (ayat
24)—Kata-kata yang tertera
pada uang logam

Membangkitkan keturunan
(ayat 28)—Memiliki anak

Sampai Kubuat musuh-
musuh-Mu menjadi tumpu-
an kaki-Mu (ayat 43)—
Sampai Aku menaklukkan
semua musuhmu

Lukas 20
Mereka Berusaha 

Membinasakan Dia

B
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Lukas 20:27–38—“Mereka .... Tidak Kawin dan Tidak
Dikawinkan”
Tulisan suci dan perkataan para nabi modern memperjelas
bahwa pernikahan dan hubungan keluarga dapat berlanjut sete-
lah kematian (lihat A&P 132:19–22; Matius 19:6). Berkat-berkat
hubungan keluarga kekal datang kepada mereka yang dimete-
raikan dalam bait suci kudus dan mematuhi perjanjian-perjanjian
yang mereka buat di sana. Yesus berbicara kepada orang-orang
Saduki, yang tidak percaya kepada kebangkitan. Mengetahui
hal itu akan membantu Anda memahami dengan lebih baik lagi
mengapa Yesus menjawab mereka seperti itu (lihat “Keluarga:
Pernyataan Kepada Dunia,” Liahona, Juni 1996, 10–11).

Penatua James E. Talmage mengajarkan, “Perempuan akan dan
hanya dapat menjadi istri satu orang saja di dunia kekal, dan
orang itu pria yang kepadanya dia telah dianugerahkan melalui
Imamat Kudus di bumi, sebagai pasangan untuk waktu ini dan
kekekalan. Singkatnya, perempuan itu akan menjadi istri dari
pria yang dengannya dia telah memasuki perjanjian untuk
kekekalan di bawah meterai wewenang Ilahi; dan tak ada kon-
trak atau perjanjian untuk masa di dunia ini saja yang berlaku
di dalam kebangkitan” (The House of the Lord [1968], 90).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Lukas 20.

Jadilah Wartawan Berita

Bayangkan bahwa Anda adalah seorang wartawan berita yang
telah ditugasi untuk mengikuti Yesus selama peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalam Lukas 20. Anda bukan pengikut-
Nya, tetapi Anda juga bukan musuh-Nya. Tulislah sebuah cerita
mengenai peristiwa-peristiwa yang Anda saksikan seolah-olah
berita itu akan diterbitkan untuk edisi surat kabar keesokan
harinya. Sertakan judul berita utama yang menurut Anda akan
menarik perhatian pembaca Anda.

Lakukan Penyelidikan Tulisan Suci

Bacalah Lukas 20:9–18 dan bagian “Memahami Tulisan Suci”
untuk ayat-ayat itu.

1. Dari Perjanjian Lama, carilah dan buatlah daftar nama tiga
nabi yang diperlakukan seperti ketiga hamba dalam perum-
pamaan ini.

2. Carilah sebuah ayat di dalam Perjanjian Baru yang memperli-
hatkan Yesus diperlakukan sebagaimana ahli waris di dalam
perumpamaan ini diperlakukan.

Menjelang akhir pelayanan-Nya, Juruselamat mengungkap-
kan apa yang akan terjadi sebelum Kedatangan-Nya yang
Kedua. Kita sering menyebut peristiwa-peristiwa ini tanda-
tanda zaman. Sewaktu Anda membaca Lukas 21, pikirkanlah

Lukas 21
“Saatnya Sudah Dekat”

B

A

tentang betapa diberkatinya Anda hidup di zaman ketika
beberapa dari tanda-tanda yang telah dinubuatkan itu sedang
terjadi. Juga renungkanlah betapa beruntungnya Anda
dipimpin oleh seorang nabi yang hidup yang dapat mem-
bantu Anda mengetahui dan memahami tanda-tanda itu.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 21
Lukas 21:1–4—Markus 12:41–44
Lukas 21:5–38—Matius 24:1–42; Markus 13; Joseph Smith—
Matius 1

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 21

Lukas 21:5–38—Bantuan-Bantuan Penting
Anda dapat memperoleh banyak bantuan dengan menyimak
bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 24 (hlm. 35).
Joseph Smith membuat banyak perubahan yang diilhami untuk
Matius 24 (lihat Joseph Smith—Matius 1), dan Anda akan mene-
mukan banyak bantuan di sana.

Lukas 21:24—“Zaman Bangsa-Bangsa”
Penatua Joseph Fielding Smith, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, menjelaskan, “Zaman bangsa-bangsa
bukan Yahudi dimulai tidak lama setelah kematian Juruselamat
kita. Orang-orang Yahudi segera menolak injil dan injil kemudian
dibawa kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Zaman bangsa-
bangsa bukan Yahudi terus berlanjut sejak saat itu sampai seka-
rang” (Church History and Modern Revelation, 1:179).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Lukas 21.

“Tanda-tanda Zaman”

Dalam Lukas 21:5–36 Yesus menjawab pertanyaan murid-murid
mengenai kehancuran bait suci di Yerusalem dan peristiwa-
peristiwa yang akan mendahului kehancuran itu. Bagian tulisan
suci ini tidak hanya menceritakan tentang apa yang akan terjadi
sebelum bait suci dihancurkan, tetapi juga apa yang akan terjadi
sebelum Tuhan kembali dalam kemuliaan.

A

Peser (ayat 2)—Uang logam
yang nilainya sangat kecil

Kelimpahan (ayat 4)—
Kekayaan

Kekurangan (ayat 4)—
Kemiskinan

Penyakit sampar (ayat 11)—
Wabah penyakit

Memberikan kepadamu (ayat
Memberi tahu kepadamu
ilham agar kamu tahu apa
yang harus diucapkan

Dikepung (ayat 20)—
Dikelilingi

Yang menyusukan bayi (ayat
23)—Ibu-ibu yang menyusui
bayi

Pesta pora (ayat 34)—Minum-
minum secara berlebihan
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Sewaktu Anda membaca laporan ini, jabarkan tanda-tanda yang
diberikan dalam Lukas 21:8, 11–12, 26–27.

Buatlah Sebuah Daftar Periksa
Persiapan

Kedatangan Kedua akan menjadi hari yang “besar dan dahsyat”
(Maleakhi 4:5) bagi orang yang jahat, tetapi “kalau kamu telah
siap, jangan kamu takut” (A&P 38:30). Baca Lukas 21:32–38 dan
buatlah daftar paling sedikit tujuh cara Anda dapat mempersi-
apkan diri bagi Kedatangan Kedua Yesus Kristus.

Menurut kehendak Bapa Surgawi dan sebagai persiapan
bagi Pendamaian, Yesus Kristus menetapkan sakramen di
ruangan atas di Yerusalem. Ini melambangkan pengurban-
an tak terbatas dan kekal yang dilaksanakan karena kasih
Juruselamat kepada kita. Sewaktu Anda membaca kesaksian
Lukas tentang apa yang terjadi di ruangan atas itu dan di
Getsemani, pertimbangkanlah betapa pentingnya
Pendamaian itu di dalam kehidupan Anda. Seberapa diber-
katinyakah Anda karena pengurbanan Yesus? Bagaimana
mengambil sakramen membantu Anda membangun iman
di dalam Pendamaian Yesus Kristus dan meningkatkan
kesaksian Anda terhadap-Nya sebagai Juruselamat dan
Penebus Anda?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 22
Lukas 22:1–65—Matius 26; Markus 14
Lukas 22:66–71—Matius 27:1; Markus 15:1

Lukas 22
Perlambangan Sakramen

B

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 22

Lukas 22:31–34, 54–62—Petrus Menyangkal Yesus

Dalam sebuah ceramah yang berjudul Petrus, Saudaraku, Penatua
Spencer W. Kimball, yang waktu itu anggota Kuorum Dua Belas
Rasul, mengatakan bahwa kita hendaknya berhati-hati mengenai
menghakimi Petrus dengan keras atas tindakan-tindakannya
pada malam penangkapan Yesus. Dia mengingatkan kita bahwa
Petrus telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus
(lihat Matius 19:27–28). Selain itu, pada kesempatan-kesempatan
yang berbeda, Yesus telah memerintahkan Dua Belas Rasul agar
tidak memberitahukan apa yang mereka ketahui “sebelum Anak
Manusia dibangkitkan dari antara orang mati” (Matius 17:9;
lihat juga Matius 16:20).

Penatua Kimball kemudian mengatakan, “Saya tidak berpura-pura
mengetahui apa reaksi mental Petrus, juga apa yang memaksa
dia untuk mengatakan apa yang telah dia ucapkan pada malam
yang mengerikan itu. Tetapi mengingat keberaniannya yang telah
teruji, pengabdiannya yang besar, dan kasihnya yang tak terba-
tas bagi Tuhan, tidak dapatkah kita memberinya praduga tak
bersalah dan paling tidak mengampuni dia seperti Juruselamat
tampaknya telah mengampuni dia sepenuhnya. Hampir segera
setelah itu Kristus mengangkat dia ke jabatan tertinggi dalam
gereja-Nya dan menganugerahkan kepadanya kunci-kunci leng-
kap kerajaan tersebut” (Brigham Young University Speeches of
the Year, 13 Juli 1971, 5).

Pertengkaran (ayat 24)—
Pertikaian

Memerintah rakyat mereka
(ayat 25)—Menguasai mereka

Pelindung-pelindung (ayat
25)—Orang-orang yang bajik,
jujur dan baik 

Pundi-pundi, bekal (ayat
35–36)—Tempat uang atau

kantong untuk menaruh
barang-barang

Sudahlah itu (ayat 51)—
Hentikan ini, jangan diterus-
kan lagi

Banyak lagi hujat yang
diucapkan (ayat 65)—Hal-hal
yang menghina
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Lukas 22:39–44—Yesus Mengeluarkan Darah dari
Setiap Pori-Pori Kulit di Getsemani
Penatua Russell M. Nelson mengajarkan, “Pengalaman meng-
erikan Pendamaian terjadi di sekitar kota Yerusalem. Di sanalah
satu-satunya perbuatan kasih terbesar yang yang pernah tercatat
dalam sejarah terjadi. Meninggalkan ruangan atas yang besar,
Yesus dan teman-teman-Nya menyeberangi lembah terjal di
sebelah timur kota dan pergi ke sebuah taman pohon-pohon
zaitun di lereng bawah Bukit Zaitun. Di sana, di taman yang
mempunyai nama Gestsemani dalam bahasa Ibrani—yang ber-
arti ‘alat peras’—buah zaitun telah dihancurkan dan diperas
untuk menghasilkan minyak dan makanan. Di Getsemani itulah,
Tuhan ‘menderita kesakitan semua orang, agar semua orang
boleh bertobat dan datang kepada-Nya.’ Dia mengambil ke atas
diri-Nya beban dosa seluruh umat manusia, menanggung
bebannya yang sangat besar yang menyebabkan Dia berdarah
dari setiap pori-pori” (dalam Conference Report, Oktober 1996,
46–47; atau Ensign, November 1997, 30).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan B dan salah satu dari tiga kegiatan lainnya
(A, C, atau D) sewaktu Anda mempelajari Lukas 22.

Jelaskan Kepada Seorang Anak

Baca Lukas 22:7–20 dan
carilah alasan-alasan
mengapa ayat-ayat ini
menguraikan tentang
pertemuan sakramen
yang pertama. Bayangkan
Anda diminta untuk
menjelaskan kepada
sebuah kelas Pratama
apa yang dimaksudkan
Yesus dalam ayat 19–20.
Tulislah apa yang akan
Anda katakan kepada
anak-anak itu.

Apakah Maknanya bagi Anda?

Setelah membaca Lukas 22:39–53, pikirkanlah kesaksian berikut
oleh Presiden Joseph Fielding Smith: “Di sini kita memiliki
Anak Allah memikul beban pelanggaran-pelanggaran saya dan
pelanggaran-pelanggaran Anda serta pelanggaran-pelanggaran
setiap jiwa yang menerima injil Yesus Kristus .... Dia memikul
beban tersebut—beban kita. Saya menambahkan sesuatu pada-
nya; demikian pula Anda. Demikian pula setiap orang lainnya.
Dia memikul beban itu ke atas diri-Nya untuk membayar
harganya agar saya dapat luput—agar Anda dapat luput—dari
hukuman dengan syarat-syarat bahwa kita mau menerima 
injil-Nya serta bersikap benar dan setia terhadapnya” (Fall—
Atonement—Resurrection—Sacrament [ceramah pada Institut
Agama, Salt Lake City, 14 Januari 1961], 8).

Bayangkanlah di dalam pikiran Anda peristiwa-peristiwa itu
dan Yesus sendirian dalam penderitaan-Nya. Jelaskan apa
makna penderitaan Yesus bagi Anda.

B

A

Bandingkan Dua Orang

Baca kisah tentang Yudas dalam Lukas 22:1–6, 46–48 dan ten-
tang Petrus dalam Lukas 22:31–34, 54–62. Jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Mengapa menurut Anda Yudas melakukan apa yang telah
dia lakukan?

2. Mengapa menurut Anda Petrus melakukan apa yang telah
dia lakukan?

3. Yudas menggantung dirinya; Petrus kemudian dipanggil
untuk memimpin Gereja. Apakah yang diperlihatkan hal itu
mengenai perbedaan di antara kedua orang ini?

Laporkan Faktanya

Wartawan di zaman sekarang yang meliput sidang mencatat
dan melaporkan faktanya. Seandainya Anda adalah seorang
wartawan yang ditugasi untuk meliput sidang di pengadilan
yang diuraikan dalam Lukas 22:66–71, apakah yang akan Anda
tulis? Tulislah sebuah laporan dan sertakan judul berita utama
yang dapat digunakan di dalam surat kabar.

Pikirkanlah syair dari nyanyian rohani “‘Ku Berdiri Kagum”
sewaktu Anda membaca tentang Penyaliban Yesus Kristus:

‘Ku berdiri kagum pada kasih Sang Kristus,
Bingung pada kasih karunia bagiku.
‘Ku bergetar ingat bagiku di salib pun,
Bagiku pendosa Dia mend’rita dan mati.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘Ku berpikir tentang tangan-Nya yang ditembus!
Aku tak dapat lupa rahmat dan kasih-Nya
Aku akan bersyukur serta memuji-Nya,
Sampai ‘ku berlutut di hadapan kaki-Nya.

Lukas 23
Penyaliban

D

C
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Betapa ajaibnya hingga Dia 
rela untuk mati bagiku
O, betapa ajaib, ajaib bagiku!
(Nyanyian rohani, no. 82).

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 23
Lukas 23—Matius 27:2–61; Markus 15; Yohanes 18:28–19:42

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 23

Lukas 23:7—Herodes
Herodes bukan nama perorangan melainkan nama keluarga
yang mengacu kepada semua orang yang merupakan keturunan
Herodes Agung. Penguasa besar ini adalah Herodes Antipus
(lihat juga Kamus Alkitab, “Herodes”).

Lukas 23:18—Barabas
Barabas adalah seorang penjahat yang dipenjara di Yerusalem
karena pemberontakan dan pembunuhan. Namanya melam-
bangkan suatu ironi yang kejam. Jika diterjemahkan secara har-
fiah, Barabas artinya “putra bapa.” Ketika Pilatus menawarkan
untuk membebaskan seorang narapidana sebagai bagian dari
perayaan Paskah, para pemimpin Yahudi meminta Barabas,
bukan Yesus, Putra Tunggal Bapa (lihat Lukas 23:18).

Lukas 23:31—Kayu Kering dan Kayu Hidup
Penatua Bruce R. McConkie menulis, “Terhadap ungkapan yang
berhubungan dengan kayu hidup dan kayu kering ini, Lukas
mengatakan, ‘Hal ini dia ucapkan untuk melambangkan pence-
raiberaian Israel, dan kehancuran orang-orang yang tidak ber-
tuhan, atau dengan kata lain, orang-orang bukan Yahudi,’ yang
artinya penceraiberaian orang Israel yang terjadi pada waktu
dihancurkannya Yerusalem, dan yang artinya kehancuran yang
akan menimpa seluruh umat manusia di akhir zaman, hari-hari
kejahatan dan pembalasan yang akan mendahului Kedatangan-
Nya yang Kedua” (The Mortal Messiah, 4:208).

Menyesatkan bangsa kami
(ayat 2)—Menuntun orang-
orang menyimpang dari
Kaisar

Yang berat (ayat 10)—Secara
paksa

Menista (ayat 11)—Menghina
Dia; mempelakukan Dia
seolah-olah Dia tidak berhar- Lukas 23:39–43—“Hari Ini Juga Engkau Akan Ada

Bersama-Sama Dengan Aku di Dalam Firdaus”
Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa ungkapan “Hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam firdaus”
artinya “Hari ini engkau akan berada bersama Aku di dunia
roh: kemudian Aku akan mengajar engkau semua tentang hal
itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 309). Yesus tidak mendukung gagasan per-
tobatan menjelang kematian.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Lukas 23.

Dari Sudut Pandang Orang Lain

Bacalah dengan saksama Lukas 23 dan bayangkan berada di
posisi masing-masing dari kelima orang berikut ini: Pilatus,
Barabas, penjahat yang rendah hati (penyamun; lihat Matius
27:38) di kayu salib, Simon dari Kirene, dan Yusuf dari Arimatea.
Dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang Anda temukan
dalam tulisan suci, tulislah apa menurut Anda yang dipikirkan
oleh masing-masing dari mereka mengenai Juruselamat.

Penatua Robert L. Backman, mantan anggota Presidensi
Tujuh Puluh, memberikan tantangan berikut: “Bayangkan
diri Anda berada di antara para murid dan orang-orang
yang percaya lainnya pada hari Kebangkitan. Beberapa jam
telah berlalu sejak Anda menyaksikan penyaliban yang
mengerikan terhadap si orang Nasaret yang lemah lembut

Lukas 24
“Aku Tahu: Penebusku Hidup”

A
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itu. Anda mengalami saat-saat kesedihan mendalam dengan
tak berdaya. Merasa bingung, tidak tahu ke mana harus ber-
paling, bagaimana harus bertindak, pikiran Anda diliputi
dengan kabut keputusasaan. Kemudian dua murid berga-
bung dengan Anda dengan mengatakan bahwa mereka telah
berbicara kepada Tuhan dalam perjalanan menuju ke Emaus.
Beranikah Anda memercayai mereka yang melaporkan,
‘Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan
diri kepada Simon’? (Lukas 24:34)” (dalam Conference
Report, Oktober 1991, 9; atau Ensign, November 1991, 9).

Sewaktu Anda membaca Lukas 24, pikirkanlah tentang
kesaksian Anda mengenai Kebangkitan Tuhan dan apa yang
dapat Anda lakukan untuk memperkuatnya.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Lukas 24
Lukas 24:1–11—Matius 28:1–15; Markus 16:1–11; Yohanes 20:1–18
Lukas 24:36–48—Markus 16:14; Yohanes 20:19–23
Lukas 24:49–53—Markus 16:19–20

Memahami Tulisan Suci 

Lukas 24

Lukas 24:1—“Pada Hari Pertama Minggu Itu”
Minggu pertama setiap minggu menurut kalender Yahudi
adalah hari Minggu. Yesus dibangkitkan pada hari ini. Setelah
kenaikan-Nya para anggota Gereja, baik itu orang-orang
Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, menguduskan
hari ini dan menyebutnya hari Tuhan (lihat Kisah Para Rasul
20:7; 1 Korintus 16:2).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Lukas 24.

Temukan dan Jelaskan Tulisan Sucinya

Dalam Lukas 24:13–35 kita membaca tentang Yesus yang
menampakkan diri kepada dua orang yang tidak mengerti
dengan jelas apa yang terjadi kepada-Nya atau apa misi-Nya.
Ayat 27 memberi tahu kepada kita bahwa Dia menjelaskan, atau
memberi tahu secara terperinci bagaimana Perjanjian Lama
telah menubuatkan tentang kehidupan dan misi-Nya. Temukan
dan buatlah daftar tiga tulisan suci dari Perjanjian Lama yang
menubuatkan tentang kehidupan dan misi-Nya serta jelaskan
apa makna dari masing-masing tulisan suci tersebut.

A

Tujuh mil jauhnya (ayat
13)—8-11 kilometer

Menjelaskan (ayat 27)—
Memberi tahu dengan lebih
terperinci

Mendesak (ayat 29)—
Membujuk

Bagaimanakah Tuhan Berkomunikasi
dengan Kita?

Tuhan berkomunikasi dengan anak-anak-Nya melalui banyak
cara yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya diidentifikasi
dalam Lukas 24:13–45. Bacalah rujukan-rujukan tulisan suci ber-
ikut dan buatlah daftar paling sedikit enam cara Tuhan berko-
munikasi dengan kita.

1. Lukas 24:13–16, 33–52

2. Lukas 24:23

3. Lukas 24:32; lihat juga Ajaran dan Perjanjian 9:8

4. Lukas 24:27, 32, 44–45

5. Lukas 24:36; lihat juga Ajaran dan Perjanjian 6:23

Penguasaan Tulisan Suci—Lukas
24:36–39

Bacalah Lukas 24:36–39 dan tulislah apa menurut Anda meru-
pakan ajaran paling penting yang diajarkan tentang tubuh yang
dibangkitkan. Baca juga Lukas 24:40–44; Alma 11:42–46; dan
40:19–24. Buatlah daftar paling sedikit lima ajaran penting lain-
nya yang Anda pelajari tentang Kebangkitan atau tubuh-tubuh
yang telah dibangkitkan.

C

B
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Siapakah Yohanes?
Yohanes adalah salah seorang dari Dua Belas Rasul Yesus.
Saudaranya Yakobus juga adalah salah seorang dari Dua Belas
Rasul. Yohanes dan Yakobus adalah nelayan sebelum Yesus
memanggil mereka untuk menjadi murid-murid-Nya dan, kemu-
dian, Rasul-Nya. Yohanes adalah salah seorang di antara tiga
Rasul yang berada bersama Yesus di Gunung Perubahan Bentuk
dan salah seorang di antara tiga Rasul yang diminta Yesus berada
bersama-Nya di Taman Getsemani. Dia sering disebut Yohanes
yang Terkasih karena dia menyebut dirinya sebagai “murid
yang dikasihi-Nya” (Yohanes 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Yohanes juga dikenal sebagai Yohanes Pewahyu karena dia
menulis kitab Wahyu. Dia juga menulis tiga surat singkat yang
terdapat dalam Perjanjian Baru. Ketika Petrus menjadi pemimpin
Gereja setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes adalah
salah seorang di antara para penasihatnya (lihat John W. Taylor,
dalam Collected Discourses, dikumpulkan oleh Brian H. Stuy, 5
jilid, [1987–1992], 4:256). Yohanes tidak mati, tetapi diubah rupa
dan diizinkan untuk tinggal di bumi sebagai salah seorang
hamba Tuhan sampai saat Kedatangan Kedua Tuhan (lihat A&P
7). Yohanes, bersama Petrus dan Yakobus, datang kepada
Joseph Smith dan Oliver Cowdery serta memulihkan Imamat
Melkisedek pada tahun 1830.

Yohanes sebagai Perubahan Bentuk
seorang nelayanGunung 

Yohanes sedang menulis Yohanes menahbiskan Joseph 
dan Oliver

Mengapa Yohanes Menulis Injil Ini?
Yohanes berada bersama Yesus serta mengenal dan mengasihi-
Nya. Dia menulis tentang Juruselamat agar orang di seluruh
dunia dapat tahu tentang Dia dan mengasihi-Nya juga. Dia ada-
lah saksi terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan Yesus.
Kitabnya bukan sejarah tentang Yesus, melainkan kesaksian ten-
tang Dia (sebagaimana yang disebut dalam Terjemahan Joseph
Smith). Dia mengatakan bahwa dia menulis injilnya agar pem-
bacanya “percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah” (Yohanes
20:31). Injil Yohanes kadang-kadang disebut “injil kasih” karena
Yohanes banyak sekali berbicara tentang kasih Allah di dalam
kitabnya. Dia juga menekankan bahwa Yesus adalah Mesias
yang dijanjikan.

Yohanes, Injil yang Unik
Injil Matius, Markus, dan Lukas banyak menceritakan tentang
kisah yang sama serta mengikuti urutan dan pola dasar yang
sama. Sebagian besar dari kitab-kitab ini menceritakan tentang
apa yang dilakukan Yesus di Galilea, tetapi Injil Yohanes
menyertakan beberapa cerita yang berbeda serta lebih banyak
menceritakan tentang apa yang dilakukan Yesus di Yudea dan
Yerusalem. Berikut adalah beberapa di antara ajaran dan penga-
laman Yesus yang unik dalam kitab Yohanes:

• Yesus pra-dunia (lihat Yohanes 1)

• Saat ketika Yesus bersaksi kepada orang-orang tertentu ten-
tang siapa Dia sesungguhnya (lihat Yohanes 3–4, 8)

• Yesus adalah Roti Hidup dan Air Hidup (lihat Yohanes 6–7)

• Menghidupkan Kembali Lazarus dari kematian (lihat
Yohanes 11)

• Membasuh kaki para Rasul (lihat Yohanes 13)

• Ajaran-ajaran tentang Roh Kudus (lihat Yohanes 14–15)

• Doa Yesus bagi para Rasul-Nya (lihat Yohanes 17)

• Perintah Yesus kepada Petrus “gembalakanlah domba-
domba-Ku” (lihat Yohanes 21)

Matius, Markus, dan Lukas mengawali laporan mereka
dengan menceritakan tentang kelahiran atau pembaptisan
Yesus. Yohanes mengawali Injilnya dengan berbeda. Dalam
pasal pertama Yohanes menggabungkan kesaksiannya dengan
kesaksian Yohanes Pembaptis untuk menceritakan tentang
siapa Yesus adanya bahkan sebelum Dia datang ke bumi.

Tuhan mengungkapkan banyak perubahan untuk Yohanes 1
kepada Nabi Joseph Smith.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalamYohanes 1
Yohanes 1:32–34—Matius 3:13–17

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 1

Guru (ayat 38)—Pemimpin,
pengajar

Pukul empat (ayat 39)—Jam
empat sore

Kepalsuan (ayat 47)—Tipu
daya

Yohanes 1
Yesus adalah Kristus 
Pra-Kehidupan Fana 

dan Pencipta

Injil Menurut Yohanes
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TJS terhadap Yohanes 1:1, 14—Mengapa Yohanes
Menyebut Yesus “Firman”?
Penatua James E. Talmage mengajarkan bahwa Yesus adalah
orang “yang melalui-Nya kehendak, perintah, atau firman Bapa
diberlakukan” (Jesus the Christ, 33). Dia melambangkan Bapa
Surgawi sama seperti firman [sebuah kata] melambangkan suatu
gagasan. Sama halnya seperti firman [sebuah kata] dapat diang-
gap sebagai pembawa pesan suatu hal atau suatu gagasan,
Kristus adalah pembawa pesan Bapa dan injil-Nya, yaitu rencana
keselamatan bagi seluruh umat manusia.

Yohanes 1:18—“Tidak Seorang pun yang Pernah
Melihat Allah”
Dalam Versi Raja James, tanpa bantuan Terjemahan Joseph Smith,
ayat ini tampaknya menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah
melihat Allah. Terjemahan Joseph Smith memulihkan arti ayat
ini dan membantu kita memahami bahwa ketika Bapa menam-
pakkan diri atau hadir pada suatu kesempatan Dia telah mem-
berikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus dan adalah Putra
Tunggal-Nya (lihat Matius 3:17; 17:5; 3 Nefi 11:6–7; A&P 76:23;
Joseph Smith—Sejarah 1:17). Tulisan suci mengajarkan bahwa
sejumlah orang telah diizinkan untuk melihat Allah Bapa, mes-
kipun peristiwa penampakan diri seperti itu langka. Misalnya
lihat Kisah Para Rasul 7:55–56; A&P 76:23; Joseph Smith—Sejarah
1:17). Rasul Yohanes sendiri melihat Tuhan yang telah bangkit
(lihat Wahyu 1:12–18).

Yohanes 1:41—“Mesias”
Kata Mesias dalam bahasa Ibrani artinya “Yang Dipilih” atau
“Yang Diurapi.” Terjemahan Mesias, atau “Yang Dipilih” ke
dalam bahasa Yunani adalah Kristus. “Yesus sang Kristus” artinya
“Yesus Yang Dipilih.” Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus.
Yesus adalah Yang Dipilih.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua kegiatan berikut (A–B) sewaktu Anda
mempelajari Yohanes 1.

Dapatkah Orang Melihat Allah?

Seandainya seorang teman Anda yang bukan anggota Gereja
mengatakan bahwa dia tidak dapat memercayai cerita Joseph
Smith yang melihat Allah Bapa dan Yesus karena disebutkan di
dalam Alkitab bahwa “tidak seorang pun yang pernah melihat
Allah” (Yohanes 1:18). Berdasarkan pada keterangan dalam
bagian “Memahami Tulisan Suci” di atas, tulislah apa yang akan
Anda katakan kepada teman Anda.

“Marilah dan Kamu Akan Melihatnya”

1. Buatlah sebuah bagan seperti contoh di bawah dan isilah
dengan keterangan yang Anda temukan dalam Yohanes
1:35–51.

B

A

2. Bagaimana orang-orang itu merupakan teladan mengenai cara
orang menemukan Kristus dan injil-Nya di zaman sekarang?

Yesus berusia tiga puluh tahun ketika Dia memulai pela-
yanan-Nya pergi ke antara orang-orang mengajar, member-
kati, dan melaksanakan mukjizat-mukjizat. Dalam Yohanes 2
Anda akan membaca tentang mukjizat Yesus yang pertama
dicatat pada perkawinan di Kana, sebuah kota kira-kira 16
kilometer di utara Nazaret. Yesus kemudian pergi ke
Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah. Pembersihan
bait suci yang ditulis Yohanes di dalam pasal ini adalah yang
pertama kalinya dilakukan Yesus. Dia kembali membersih-
kan bait suci pada minggu terakhir sebelum Dia disalibkan
(lihat Matius 21; Markus 11; Lukas 19).

Yohanes 2
Yesus Memulai Pekerjaan-Nya

Apa yang
dikatakan Yesus

kepadanya?

Apa yang dia
lakukan atau

katakan?

Bagaimana
dia mengetahui
tentang Yesus?Nama

Andreas

Simon
Petrus

Filipus

Natanael
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Yohanes 2

Yohanes 2:4—“Saat-Ku Belum Tiba”
Dari Yohanes 2:4 kita mungkin berpendapat bahwa Yesus tidak
ingin memenuhi permintaan ibu-Nya, tetapi TJS terhadap
Yohanes 2:4 memperlihatkan bahwa Dia ingin memenuhi per-
mintaan ibu-Nya dengan cara apa pun yang dapat Dia laku-
kan—dan itu Dia lakukan.

Yohanes 2:14–16—Mengapa Orang Memperjualbelikan
Barang di Bait Suci?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 21:12–13 (hlm.
“000” (29)).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan berikut (A–C) sewaktu Anda
mempelajari Yohanes 2.

Air Menjadi Anggur

Penatua Bruce R. McConkie menulis bahwa anggur yang dibi-
carakan dalam Yohanes 2:1–11 adalah minuman yang terbuat
dari “‘hasil pokok anggur’ (Matius 26:29), anggur yang ringan
dan manis (biasanya tidak diragikan); disantap bersama roti itu
merupakan salah satu makanan pokok di zaman itu” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:136).

1. Apakah pengaruh dari mukjizat ini terhadap para pengikut
Yesus? (lihat ayat 11).

2. Apakah yang mereka (dan Anda) pelajari tentang Yesus dari
apa yang Dia lakukan dalam cerita ini?

Membersihkan Bait Suci

1. Menurut Yohanes 2:13–17, apakah yang dilakukan Yesus yang
membuat kesal banyak orang? Mengapa?

2. Apakah yang diajarkan laporan ini kepada kita tentang
bagaimana Yesus ingin kita memperlakukan bangunan-
bangunan kudus Allah?

3. Buatlah daftar tiga hal yang dapat Anda lakukan untuk lebih
memperlihatkan rasa hormat terhadap rumah Allah.

B

A

Buyung (ayat 6)—Satu
buyung kira-kira berisi 34
liter, sehingga setiap tempay-
an berisi 68-102 liter.

Menyatakan (ayat 11)—
Memperlihatkan

Cambuk (ayat 15)—Pecut

Sebuah Bait Suci Didirikan Kembali
dalam Tiga Hari?

“Bait Allah” apakah yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 2:19
(lihat Matius 27:62–64 untuk bantuan tambahan).

Beberapa pertanyaan paling mendasar dalam agama adalah:
Apakah Allah itu ada? Apakah Dia mengetahui atau
memerhatikan saya? Apakah yang Dia inginkan agar saya
lakukan? Adakah surga? Jika ada, bagaimanakah saya dapat
memenuhi syarat untuk pergi ke sana? Seorang Farisi yang
bernama Nikodemusmemiliki sebagian dari pertanyaan-
pertanyaan seperti itu. Dia pergi mengunjungi Yesus di
malam hari, kita perkirakan, agar orang-orang Farisi lainnya
tidak akan melihat dia. Sewaktu Anda membaca Yohanes 3,
carilah apa yang diajarkan Yesus kepadanya.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 3

Kolam penyucian Qumran.

Yohanes 3:8—“Angin Bertiup ke Mana Dia Mau”
Sulit menjelaskan bagaimana rasanya memiliki Roh. Yesus
membandingkannya dengan mencoba menceritakan kepada
seseorang tentang angin, seperti yang diperlihatkan dalam
ilustrasi berikut.

Roh Kudus Angin

Dia tidak dapat dilihat mata,
tetapi kita merasakan cara kerjanya.

Kita merasakannya; kita memahaminya.
Kita mengetahui keberadaannya melalui

pengaruh yang diakibatkannya.
Dia dapat menjadi lembut atau sangat kuat.

Dengan terbatas (ayat 34)—
Dalam jumlah yang lebih kecil

Mau (ayat 8)—Ingin, memilih
untuk

Pengajar (ayat 10)—Guru

Diam (ayat 22)—Tinggal

Penyucian (ayat 25)—
Pembaptisan dan upacara
pembersihan lainnya

Yohanes 3
“Kamu Harus Dilahirkan 

Kembali”

C
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Ular yang dipasang Musa pada tiang adalah lambang bagi Juruselamat.
Sama seperti memandang ke arah ular tersebut telah menyelamatkan
orang-orang Israel dari kematian jasmani, memandang kepada Kristus
dapat menyelamatkan kita dari kematian jasmani dan rohani.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan salah satu dari kegiatan-kegiatan
lainnya (B–D) sewaktu Anda mempelajari Yohanes 3.

Penguasaan Tulisan Suci—Yohanes 3:5

1. Menurut Yohanes 3:2, bagaimana Nikodemus tahu bahwa
Yesus “diutus Allah”?

2. Apakah yang dikatakan Yesus merupakan cara yang lebih
pasti untuk “melihat”? (lihat ayat 3).

3. Apakah yang dikatakan Nikodemus yang menunjukkan
bahwa dia tidak berpikir secara rohani ketika dia mulai berbi-
cara dengan Yesus?

4. Temukanlah paling sedikit dua tulisan suci yang menjelaskan
dua jenis pembaptisan yang menurut Yesus harus kita terima
(gunakanlah bantuan yang tersedia dalam kitab-kitab standar
untuk menemukannya).

5. Mengapa menurut Anda Nikodemus pergi menemui Yesus
“pada waktu malam” (ayat 2)?

6. Baca Yohanes 19:38–40. Apakah menurut Anda Nikodemus
percaya terhadap apa yang diajarkan Yesus kepadanya?
Jelaskan jawaban Anda.

Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan
Dunia Ini

1. Menurut Yohanes 3:16–17, apakah salah satu cara kita meng-
etahui betapa besarnya Allah mengasihi kita?

2. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang apa
yang ingin Bapa Surgawi dan Yesus lakukan untuk semua
orang?

3. Jelaskan bagaimana menurut Anda orang-orang akan binasa
seandainya Yesus tidak datang ke dunia.

Terang Lawan Gelap

1. Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri, tulislah paling
sedikit dua pernyataan kebenaran yang menjelaskan asas-asas
yang diajarkan Yesus dalam Yohanes 3:19–21.

2. Berikanlah satu contoh dari kehidupan Anda, atau dari hal-
hal yang telah Anda lihat, tentang bagaimana masing-masing

C

B

A

pernyataan tersebut benar. (Anda tidak perlu menyebutkan
nama orang dalam contoh Anda).

Pelajaran-Pelajaran dari Seorang Nabi
Besar

Dari Yohanes 3:25–33, buatlah daftar pelajaran-pelajaran yang
menurut Anda dapat dipetik oleh para pemimpin, guru, dan
misionaris dari apa yang dikatakan dan dilakukan Yohanes
Pembaptis. Cantumkan ayat-ayat di mana Anda menemukan
masing-masing gagasan tersebut.

Yesus dan para murid-Nya berada di Yerusalem untuk
menghadiri Perayaan Paskah. Ketika waktunya tiba untuk
kembali ke Galilea mereka melewati bagian pedesaan yang
disebut Samaria (lihat peta yang menyertai). Orang-orang
Samaria dan orang-orang Yahudi tidak bersikap ramah ter-
hadap satu sama lain. Orang-orang Yahudi menganggap
orang-orang Samaria “tidak bersih.” Kadang-kadang orang
Yahudi bahkan menempuh perjalanan satu atau dua hari
tambahan untuk menghindari Samaria. Sewaktu Anda
membaca Yohanes 4, pikirkanlah apa yang diajarkan Yesus
mengenai adat istiadat tersebut, baik dari apa yang Dia
katakan maupun yang Dia lakukan.

Yohanes 4
Perempuan di Pinggir Sumur

D
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Yohanes 4

Yohanes 4:12—“Bapa Kami Yakub”
Orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi sama-sama adalah
keturunan Yakub, yang namanya berubah menjadi Israel. Bapa
artinya “leluhur,” atau nenek moyang.

Yohanes 4:22—“Keselamatan Datang dari Bangsa
Yahudi”
Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa agama orang Yahudi,
sebagaimana yang dijalankan oleh orang-orang Farisi dan Saduki,
akan membawakan orang-orang keselamatan. Dahulu agama
Yahudi itu berisikan tata cara-tata cara, ajaran-ajaran, dan ajaran-
ajaran yang menyelamatkan, tetapi manusia telah mengubahnya.
Yesus adalah orang Yahudi melalui ibu-Nya, dan Dialah yang
membawa keselamatan. Nama Yesus artinya “keselamatan.”

Yohanes 4:24—“Allah Itu Roh”
Kita tahu dari bagian-bagian tulisan suci lainnya, dan khususnya
dari wahyu modern, bahwa Roh Allah memiliki tubuh yang
telah dibangkitkan dan dimuliakan, yang berdaging dan bertu-
lang (lihat Kejadian 1:26–27; Lukas 24:39; A&P 130:22).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 4.

Pukul dua belas (ayat 6)—
Kira-kira tengah hari

Menimba air (ayat 7)—
Mengambil air dari sumur

Nyata (ayat 19)—Melihat,
memahami

Penuai (ayat 36)—Yang
menuai

Sembuh (ayat 52)—Pulih

Pukul satu (ayat 52)—Kira-
kira jam satu siang.

Y
o

rd
an

GALILEA

YUDEA

PEREA

SAMARIA

Laut Mati

Danau Galilea

Yerusalem

Sikhar

Nazaret

Laut Besar 
(Laut Tengah)

Menjadi Percaya secara Bertahap

Sewaktu Anda membaca Yohanes 4:5–42 Anda dapat belajar
bagaimana seorang perempuan datang untuk memperoleh
kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, atau Kristus.

1. Buatlah daftar sebutan perempuan Samaria itu bagi Yesus
dalam ayat 9, 11, 15, 19, dan 29?

2. Hal apakah yang Anda perhatikan tentang sebutan yang
digunakannya bagi Yesus semakin banyak dia berbicara
kepada Yesus dan semakin dia mengenal-Nya?

3. Apakah yang dia lakukan setelah dia mengetahui siapa Yesus
sebenarnya? Apakah akibatnya? (lihat khususnya ayat 28–30,
39–42).

4. Tulislah tentang cara-cara bagaimana kesaksian Anda telah
berkembang. Sertakan sesuatu tentang mengapa menurut
Anda kesaksian tersebut berkembang.

Jadilah Seorang Misionaris

Apakah yang akan Anda katakan kepada seorang simpatisan
yang meminta Anda menjelaskan mengapa kita mengajarkan
bahwa Allah memiliki tubuh jasmani padahal Yohanes 4:24
mengatakan bahwa “Allah itu Roh.” Gunakanlah paling sedikit
dua tulisan suci dalam jawaban Anda.

Masukan Jurnal

Bayangkan Anda adalah salah seorang di antara murid yang
berada bersama Yesus pada waktu peristiwa-peristiwa yang
diceritakan dalam Yohanes 4 terjadi. Tulislah apa yang mungkin
menjadi bagian dari masukan buku jurnal Anda yang menceri-
takan apa yang telah Anda pelajari dengan berada bersama Yesus
pada hari itu. Sertakan sesuatu tentang apa yang langsung
diajarkan Yesus dalam ayat 31–38. Juga cobalah mencantumkan
beberapa pelajaran yang kurang menyolok.

Kira-kira satu tahun setelah Yesus bertemu dengan perem-
puan di pinggir sumur di Samaria (lihat Yohanes 4), Dia
kembali ke Yerusalem karena waktunya tiba untuk mengha-
diri perayaan Paskah lagi. Apa yang dilakukan Yesus pada
tahun antara kedua kunjungan ke Yerusalem tersebut dicatat
dalam Matius 5–11 dan Lukas 6–8. Yohanes 5 mengawali
laporan tentang apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus
pada Paskah kedua tersebut di Yerusalem.

Yohanes 5
“Aku Datang dalam 

Nama Bapa-Ku”

C

B

A
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Yohanes 5

Yohanes 5:4—“Turun Malaikat Tuhan ....
Mengguncang-Guncangkan Air Itu”
Tampaknya kolam Betesda berasal dari sebuah mata air yang
kadang-kadang memancar. Menurut kepercayaan tradisi ada
malaikat-malaikat yang tidak terlihat menyebabkan air meng-
glembung-gelembung dan siapa saja yang pertama kali masuk
ke dalam kolam setelah air “digoncangkan,” atau diriak-riak-
kan, akan disembuhkan. Ini hanya merupakan kepercayaan
takhyul, tetapi banyak orang tampaknya ingin sekali mencoba-
nya, mungkin karena mereka berhadap adanya solusi yang
mudah bagi masalah mereka, atau mungkin karena mereka telah
segala cara lain yang mereka ketahui.

Yohanes 5:25, 28—“Orang-Orang Mati Akan
Mendengar Suara Anak Allah”
Ada banyak nubuat di dalam Perjanjian Lama tentang roh-roh
di penjara roh yang akan dikunjungi oleh Putra Allah (lihat
Mazmur 88:10; Yesaya 24:22; 61:1). Seperti yang dicatat dalam
Yohanes 5:25, 28, Yesus menyatakan bahwa Dia segera akan
menggenapi nubuat-nubuat itu. Dia menggenapinya ketika Dia
pergi ke dunia roh setelah penyaliban-Nya (lihat A&P
138:11–22, 29–35).

Yohanes 5:29—“Mereka yang Telah Berbuat Baik
Akan Keluar dan Bangkit untuk Hidup yang Kekal”
Sewaktu mengerjakan versi Alkitabnya yang diilhami, Nabi
Joseph Smith menanyakan kepada Bapa Surgawi tentang makna
dari Yohanes 5:29. Sebagai jawabannya, dia menerima pengli-
hatan yang sekarang dicatat dalam Ajaran dan Perjanjian 76.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A–B)
sewaktu Anda mempelajari Yohanes 5.

Pelajaran-Pelajaran dari suatu Mukjizat

Sebagaimana berlaku bagi sebagian besar mukjizat yang dicatat
dalam Perjanjian Baru, kita dapat mempelajari kebenaran-
kebenaran rohani dari apa yang dilakukan atau dikatakan oleh
Yesus dan orang-orang yang terlibat dalam mukjizat tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan berikut hendaknya menolong Anda
memusatkan pada sejumlah kebenaran yang dapat dipelajari
dari kisah yang terdapat dalam Yohanes 5:1–16.

A

Orang sakit (ayat 3)—Orang-
orang yang tidak memiliki
kekuatan, tidak berdaya

Timpang (ayat 3)—Pincang

Orang-orang lumpuh (ayat
3)—Orang yang mengalami
kesulitan menggunakan
lengan atau kaki

Sakit (ayat 5)—Menderita
penyakit atau cacat

Telah menghilang (ayat 13)—
Telah pergi ke tempat lain
dengan tidak diketahui orang

Menyerahkan (ayat 22)—
Memberikan wewenang

1. Apakah yang tampaknya menjadi alasan mengapa Yesus
memilih orang itu untuk disembuhkan? (lihat ayat 5–6).

2. Apakah yang diajarkan hal itu kepada kita tentang Yesus?

3. Bagaimanakah orang itu seperti semua orang lainnya yang
berdosa?

4. Bagaimanakah apa yang diucapkan dan dilakukan Yesus bagi
orang tersebut sama dengan apa yang dapat dan akan Dia
lakukan bagi semua orang yang berdosa dan bertobat?

5. Apakah yang dikatakan Yesus dapat menyebabkan sesuatu
yang lebih buruk daripada kecacatan yang dialami orang
dalam kisah tersebut? (lihat ayat 14).

6. Tulislah hal-hal yang menurut Anda dikatakan orang tersebut
ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi (lihat ayat 15).

Sebagaimana Ayahnya, Demikian pula
Putranya

1. Buatlah daftar kebenaran-kebenaran yang diajarkan Yesus
dalam Yohanes 5:17–47 tentang diri-Nya sendiri dan tentang
Bapa Surgawi.

2. Apakah yang paling membuat Anda terkesan mengenai apa
yang diajarkan Yesus? Mengapa?

3. Bagaimanakah ajaran-ajaran ini memperlihatkan bahwa
Yesus dan Bapa-Nya di Surga tidak dapat secara logika meru-
pakan Makhluk yang sama?

Mengapa roh, maupun tubuh, memerlukan makanan?
Dalam Injil-injil terdahulu Anda telah membaca bagaimana
Yesus memberikan makanan kepada lima ribu orang hanya
dengan beberapa potong roti. Dalam Yohanes 6 kita mempela-
jari lebih banyak lagi tentang kisah tersebut, khususnya

Yohanes 6
Yesus adalah Roti Hidup

B
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tentang sikap-sikap orang terhadap makanan jasmani yang
mereka terima dari Yesus dibandingkan dengan makanan
rohani yang ingin Dia berikan kepada mereka. Yesus ber-
saksi tentang pentingnya memberikan makanan kepada roha-
ni kita maupun jasmani kita. Simaklah bagaimana orang-
orang menanggapinya.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 6
Yohanes 6:1–14—Matius 14:13–21; Markus 6:30–44; Lukas 9:10–17
Yohanes 6:5–21—Matius 14:22–33; Markus 6:52

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 6

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 6.

Pilihlah Seorang Raja

1. Sejumlah besar pengikut Yesus menginginkan Juruselamat
sebagai raja mereka (lihat Yohanes 6:15). Menurut Yohanes
6:5–14, 24–26, mengapa orang-orang menginginkan Yesus
menjadi raja mereka?

2. Mengapa kita seharusnya
menginginkan Dia menjadi
raja kita?

3. Perbedaan apakah yang
dibuat oleh motif kita untuk
mengikuti Yesus dalam cara
kita menjalani hidup kita?

Buatlah Suatu Perbandingan

Buatlah bagan seperti contoh di bawah. Isilah dengan hal-hal
yang dirujuk oleh Yesus dalam Yohanes 6:22–27.

“Makanan” Yang Bertahan“Makanan” Yang Dapat Binasa

B

A

Dinar (ayat 7)—Gaji seorang
pekerja selama satu hari

Dua tiga mil jauhnya (ayat
19)—Kira-kira 5 sampai 6 1/2
kilometer

Bersungut-sungut (ayat 41,
43, 61)—Mengeluh

Roti Hidup

2. Bagaimanakah ajaran-ajaran tersebut dapat membantu menja-
dikan tata cara sakramen lebih bermakna bagi Anda?

“Mesias yang Menyulitkan”

Penatua Jeffrey R. Holland, yang waktu itu adalah Presiden
Universtas Brigham Young, mengatakan, “Hidup sangatlah sulit
bagi [Yesus], dan, kalau saya tidak salah menduga, akan kerap
kali demikian adanya bagi Anda dan bagi saya ketika kita meng-
ambil ke atas diri kita nama-Nya” (“The Inconvenient Messiah,”
Brigham Young University 1981–1982 Fireside and Devotional
Speeches, 77). Baca Yohanes 6:60–71 dan jelaskan yang berikut:

1. Bagaimanakah ajaran Yesus “sulit” bagi banyak murid-Nya?

2. Apakah yang menyebabkan Petrus, terlepas dari “kesulitan”
tersebut, kekuatan untuk terus mengikuti Yesus?

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan kepa-
tuhan Anda ketika Tuhan meminta Anda untuk melakukan
hal-hal yang sulit?

Peristiwa-peristiwa dalam Yohanes 7 terjadi di Yerusalem
ketika berlangsung Hari Raya Pondok Daun. Hari raya ini,
yang telah diperintahkan Tuhan agar dirayakan oleh anak-
anak Israel sejak zaman Musa, mencakup beberapa upacara
atau ritus simbolis penting. Pada masa Yesus, salah satu di
antaranya adalah di mana para imam mengambil air dari
kolam Siloam dan menuangkannya ke tempat kudus di bait
suci—yang perlambang dari Allah mencurahkan Roh Suci-
Nya kepada orang-orang (lihat Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah, 3:123). Sewaktu Anda membaca Yohanes
7, simaklah apa yang diajarkan Yesus yang ada kaitannya
dengan kegiatan simbolis ini, beserta banyak kesaksian lain-
nya yang Dia berikan kepada orang-orang.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 7

Seluruh tubuh (ayat 23)—
Segenap badan

Di perantauan (ayat 35)—
Tempat orang-orang Israel
yang tercerai-berai

Di mana (ayat 36)—Di sana

Yohanes 7
Yesus Bersaksi di Yerusalem

D

Jika Anda pernah makan sepotong roti buatan sendiri yang masih
hangat, pikirkanlah tentang bagaimana rasanya dan apa yang
diberikan roti itu kepada Anda. Baca Yohanes 6:48–59 dan pikir-
kanlah tentang bagaimana Yesus memberikan makanan rohani
bagi kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Menurut ayat 51–58, dua hal apakah yang Yesus katakan
perlu kita lakukan agar memiliki kehidupan kekal?

C
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Yohanes 7:1, 13, 15, 35, 45–48—Siapakah Orang
Yahudi yang Berusaha Membunuh Tuhan?
Yesus memiliki banyak pengikut di antara orang-orang Yahudi
(lihat Yohanes 6:2). Orang-orang Yahudi yang berusaha
membunuh-Nya adalah para pemimpin keagamaan Yahudi,
khususnya para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Yesus telah
membuat mereka marah dengan melakukan mukjizat-mukjizat
pada hari Sabat dan dengan menyatakan bahwa Dia benar-
benar Putra Allah (lihat Yohanes 5:16–18).

Yohanes 7:6–9, 30, 33; 8:20—“Waktu-Ku Belum Tiba”
Yesus tahu bahwa Dia sedang menjalani bulan-bulan terakhir dari
kehidupan fana-Nya. Dia juga tahu bahwa misi-Nya belum sele-
sai. Bapa-Nya di Surga akan mendukung kehidupan-Nya sam-
pai Dia menyelesaikan semua pekerjaan yang telah ditugaskan
kepada-Nya. Menurut Terjemahan Joseph Smith dari Yohanes
9:4, Juruselamat bersaksi, “Waktunya akan tiba ketika Aku telah
menyelesaikan pekerjaan-Ku, lalu Aku pergi kepada Bapa.”

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan salah satu kegiatan berikut (A atau B) sewaktu Anda
mempelajari Yohanes 7.

Garisbawahi Ungkapan-Ungkapannya

Pernahkah Anda merasa kesepian atau seolah-olah setiap orang
menentang Anda? Baca Yohanes 7:1–13 dan carilah cara-cara di
mana Yesus mungkin merasakan kesepian seperti itu.

1. Buatlah daftar ayat-ayat yang berisikan ungkapan-ungkapan
yang memperlihatkan bahwa para pemimpin Yahudi secara
terang-terangan berusaha untuk membunuh Yesus.

2. Ceritakan bagaimana situasi dalam Yohanes 7:5 dapat
memengaruhi bagaimana perasaan Yesus. Bagaimanakah hal
tersebut dapat memengaruhi Anda?

Penguasaan Tulisan Suci—Yohanes
7:17

Penatua Richard G. Scott, seorang anggota Kuorum Dua Belas
Rasul, bersaksi, “Hak pilihan Anda, hak untuk membuat pilihan-
pilihan, tidaklah diberikan agar Anda dapat memperoleh apa
yang Anda inginkan. Karunia ilahi ini disediakan agar Anda mau
memilih apa yang Bapa Surgawi inginkan bagi Anda. Dengan
cara itu Dia dapat menuntun Anda untuk menjadi segala yang
Dia inginkan Anda capai” (dalam Conference Report, April
1996, 33; atau Ensign, Mei 1996, 25).

Jelaskan bagaimana pernyataan Penatua Scott membantu Anda
memahami makna dari Yohanes 7:17.

Peristiwa-peristiwa dalam Yohanes 8 terjadi pada saat
Hari Raya Pondok Daun yang sama yang kita baca dalam

Yohanes 8
“Aku Telah Ada”

B

A

Yohanes 7. Kegiatan simbolis lainnya dari perayaan terse-
but adalah dinyalakannya banyak lilin di bait suci. Hal ini
untuk mengingatkan Israel agar menjadi terang dunia.
Yesus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk bersak-
si kembali tentang siapa diri-Nya. Sewaktu Anda mem-
baca pasal ini, pikirkanlah tentang bagaimana Yesus dan
ajaran-ajaran-Nya adalah seperti terang dan bagaimana
kegelapan merupakan simbol yang cocok bagi dosa dan
ketidakpercayaan.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 8

Yohanes 8:11—Apakah Yesus Mengampuni
Perempuan yang Berzina itu?

Presiden Spencer W. Kimball
mengajarkan, “Perintah-Nya
kepadanya adalah, ‘Pergilah,
dan jangan berbuat dosa lagi.’
Dia mengarahkan perempuan
yang berdosa itu untuk pergi,
meninggalkan kehidupan
jahatnya, tidak berbuat dosa
lagi, mengubah kehidupannya”
(The Teachings of Spencer W.
Kimball, diedit oleh Edward L.
Kimball [1982], 89).

Sungguh membesarkan hati
untuk menyimak bahwa
Terjemahan Joseph Smith
memberi tahu kita, “Dan

perempuan itu memuliakan Allah sejak saat itu, dan percaya
kepada nama-Nya” (TJS terhadap Yohanes 8:11).

Yohanes 8:58—“Sebelum Abraham Jadi, Aku telah Ada”
“Aku telah Ada” adalah nama Allah yang mewahyukan kepada
Musa bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi (lihat
Keluaran 3:14). Di dalam mengatakan itu, Tuhan menyatakan
bahwa Dia (Yehova) adalah Allah Perjanjian Lama dan Mesias
yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi menganggap pernyataan
seperti itu sebagai penghujatan dan “mereka mengambil batu
untuk melempari Dia” (Yohanes 8:59).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah tiga dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 8.

Apakah Kehidupan Itu Adil?

Baca Yohanes 8:1–11 dan buatlah daftar hal-hal yang tampaknya
tidak adil bagi Anda mengenai cerita ini. Buatlah daftar lainnya
tentang hal-hal yang tampaknya adil bagi Anda. Tulislah pera-
saan Anda tentang bagaimana Yesus Kristus memiliki kuasa untuk
menjadikan segala sesuatu “adil” di dalam kehidupan Anda.

A

Perbendaharaan (ayat 20)—
Tempat di mana persembah-
an sumbangan disimpan 

Dilahirkan dari zina (ayat
41)—Anak-anak yang dilahir-
kan di luar nikah 
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Angkatlah Terang

Pikirkanlah tentang apa yang
terjadi ketika Anda memegang
sebuah lilin yang sedang menya-
la di dalam ruangan yang gelap.
Apakah yang terjadi ketika
Anda menutupi api itu dengan
tangan Anda? Tandai dan rujuk-
silangkan Yohanes 8:12 dengan
3 Nefi 18:24. Jelaskan apa terang
itu dan bagaimana Anda dapat
“mengangkatnya.”

Berikan Contohnya

Yesus memberikan dua pernyataan penting tentang kemerdeka-
an dan belenggu dalam Yohanes 8:32–34. Kadang-kadang orang
lain ingin kita percaya bahwa yang bertentangan dengan apa
yang diucapkan Yesus adalah benar. Akan tetapi, kita hanya
perlu melihat di sekeliling, untuk melihat kebenaran dari apa
yang Dia ajarkan. Kita terutama sekali tahu hal itu benar jika
kita menjalankan ajaran-ajaran-Nya (lihat Yohanes 7:17).

1. Berilah sebuah contoh tentang bagaimana hal yang diucap-
kan Yesus dalam Yohanes 8:32 itu benar sehubungan dengan
Firman Kebijaksanaan, hukum kesusilaan, atau salah satu
dari perintah-perintah lainnya.

2. Berilah satu contoh tentang bagaimana apa yang Dia kata-
kan dalam Yohanes 8:34 itu sehubungan dengan perintah
yang sama.

Tulislah Sebuah Cerita

Sewaktu Anda membaca Yohanes 8:48–59, carilah siapa yang
dituduhkan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus dan siapa
siapa yang Yesus persaksikan adalah diri-Nya. Presiden Thomas S.
Monson, yang waktu itu Penasihat Kedua dalam Presidensi
Utama, mengatakan “setialah kepada yang rajani di dalam diri
Anda” (dalam Conference Report, April 1991, 65; atau Ensign,
Mei 1991, 48). Pikirkanlah tentang siapa diri Anda yang sebe-
narnya dan tulislah sebuah paragraf singkat tentang bagaimana
mengetahui siapa Dia yang sebenarnya memberi Yesus kebera-
nian untuk menghadapi penganiayaan yang berat.

Pernahkah Anda tersesat dan tanpa memiliki lampu di
tengah malam? Bagaimanakah Anda menggambarkan pera-
saan Anda? Misi Tuhan adalah untuk membawa terang ke
dunia yang gelap. Dia secara harfiah memelekkan mata orang
yang buta sejak lahir, yang melambangkan kuasa misi-Nya.
Sewaktu Anda membaca Yohanes 9, carilah cara-cara di
mana orang melihat hanya kegelapan meskipun “terang
dunia” bersinar ke atas mereka.

Yohanes 9
Yesus dan Orang yang 

Dilahirkan Buta

D

C

B
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Yohanes 9

Yohanes 9:1–3, 34—“Siapakah yang Berbuat Dosa?”
Adalah lazim di masa itu, seperti kadang halnya di masa seka-
rang, untuk memercayai bahwa orang mengalami pencobaan
karena mereka telah berbuat dosa (lihat Lukas 13:1–5). Orang-
orang Yahudi tampaknya percaya kepada bentuk kehidupan
pra-dunia karena mereka menanyakan apakah kebutaannya
adalah akibat dari dosanya sendiri. Karena dia buta sejak lahir,
mereka pasti bertanya-tanya apakah dia telah berbuat dosa
sebelum kelahirannya. Akan tetapi, Yesus mengatakan, bahwa
kebutaan itu bukanlah akibat dari dosa.

Yohanes 9:22, 34—“Akan Dikucilkan”
Seseorang yang dikucilkan kehilangan banyak hak, hak istimewa,
dan kesempatan pergaulan. Mereka ditolak mendapatkan pen-
didikan bagi anak-anak mereka, pergaulan sosial, dan ajaran
keagamaan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Yohanes 9.

Tujuan dari Pencobaan

1. Menurut apa yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 9:1–3,
mengapa orang itu buat sejak lahir?

2. Apakah yang diajarkan kepada kita oleh jawaban-Nya ten-
tang kelainan beberapa orang?

Siapakah yang Sebenarnya Buta?

1. Buatlah tiga kategori pada selembar kertas dan berilah label
“Orang Farisi,” “Orang tua,” dan “Orang Buta.” Catatlah
kata-kata atau ungkapan-ungkapan dari Yohanes 9:13–38 di
bawah masing-masing kategori yang memperlihatkan kebu-
taan rohani atau penglihatan rohani mereka.

2. Kebutaan fisik sering dianggap sebagai rintangan yang sulit
di dalam kehidupan ini. Demikian pula, bagaimanakah kebu-
taan rohani dapat menjadi rintangan hidup?

B

A

Mengejek (ayat 28)—
Mencaci-maki
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Ada banyak gembala di Palestina pada masa Yesus. Gembala-
gembala yang baik ditandai oleh cara setia mereka mengurus
dan melindungi domba-domba mereka. Seorang gembala
yang sejati berjalan di depan domba-domba dan menuntun
mereka, bukan menggiring mereka dari belakang, dan banyak
gembala bahkan memiliki nama untuk masing-masing domba
mereka. Berbeda dengan seseorang yang hanya diupah
untuk mengurus domba-domba, seorang gembala adalah
pemilik domba-dombanya, dan dia bersedia mempertaruhkan
nyawanya demi keselamatan setiap domba. Karena domba
memercayai gembala-gembala yang baik itu, mereka datang
ketika dipanggil, tetapi mereka tidak akan mau mengikuti
orang asing. Dalam Yohanes 10 Anda akan membaca ten-
tang bagaimana Yesus menggunakan gagasan-gagasan yang
dikenal tentang domba dan gembala untuk mengajarkan
tentang hubungan-Nya dengan para pengikut-Nya.

Yohanes 10 juga menceritakan apa yang diucapkan Yesus
dan tentang mereka yang menolak untuk menerima 
ajaran-ajaran-Nya dan yang mencoba untuk menghukum Dia.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 10

Kandang domba

Kandang domba (ayat 1)—
Daerah tertutup di mana
domba-domba dipelihara

Penjaga (ayat 3)—Hamba
yang menjaga dan membuka
pintu

Dibawa ke luar (ayat 4)—
Dikeluarkan dari kandang
domba

Yohanes 10
Gembala yang Baik

Yohanes 10:22—Hari Raya Penahbisan Bait Suci
Hari raya ini dirayakan selama delapan hari pada bulan kita
Desember untuk mengenang suatu ketika di tahun 167 S.M.
ketika sekelompok orang Yahudi memperoleh kembali bait suci
mereka dari orang-orang Yunani dalam suatu perang. Bait suci
itu telah direbut dan kemudian dicemarkan (dinajiskan) oleh
orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi membersihkan dan
menahbiskannya kembali. Sekarang perayaan ini dikenal
dengan Hari Raya Terang, atau Hanukkah.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 10.

Perdalam Pemahaman Anda akan
Simbol-Simbol

Dalam Yohanes 10:6–18, 25–29, Yesus menjelaskan sebagian dari
yang Dia maksudkan di dalam perumpamaan dalam ayat-ayat
1–5. Dalam penjelasan-Nya, Yesus mengatakan bahwa dua hal
berbeda di dalam perumpamaan tersebut melambangkan Dia
(lihat ayat 7, 11). Ini dikarenakan keduanya melambangkan
sebagian dari misi-Nya.

1. Keterangan tambahan apakah yang Anda pelajari dari 2 Nefi
9:41–42 yang membantu Anda memahami simbol Yesus seba-
gai pintu dalam perumpamaan tersebut?

2. Berdasarkan apa yang tertulis dalam Yohanes 10, bagaimana-
kah apa yang dilakukan oleh gembala yang baik serupa
dengan apa yang dilakukan Yesus bagi kita?

3. Dengan menggunakan Yohanes 10, tandailah masing-masing
ayat yang mengajarkan tentang domba-domba Yesus dan daf-
tarkanlah jati dirinya.

4. Meskipun Mosia 5:10–13 tidak secara khusus mengatakan
sesuatu mengenai domba-domba, apakah yang dapat kita
pelajari dari ayat-ayat itu tentang bagaimana mereka yang
menjadi domba Yesus dibandingkan dengan mereka yang
bukan?

Penguasaan Tulisan Suci—Yohanes
10:16

Bacalah 3 Nefi 15:11–24 dan 16:1–3 untuk mempelajari siapa
“domba-domba lain” yang disebutkan dalam Yohanes 10:16.
Tulislah di dalam buku catatan Anda. Anda mungkin juga ingin
menuliskan siapa mereka di bagian pinggir Alkitab Anda di
sebelah Yohanes 10:16.

B

A

Perumpamaan (ayat 6)—
Cerita yang memiliki makna
(lihat pendahuluan untuk
Matius 13, hlm. 23)

Padang rumput (ayat 9)—
Dataran penuh rumput (dalam
konteks ini Juruselamat berbi-
cara tentang padang rumput
makanan rohani bagi mereka
yang mengikuti-Nya)

Segala kelimpahan (ayat
10)—Lebih banyak

Seorang upahan (ayat
12–13)—Seseorang yang diu-
pah untuk menjaga domba 

Pertentangan (ayat 19)—
Perbedaan, perselisihan

Merebut (ayat 28–29)—
Mencuri, mengambil

Menghujat (ayat 33)—
Berbicara dengan memandang
rendah, memperolok-olokkan,
atau bersikap tidak hormat
terhadap hal-hal yang kudus
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“Apakah Engkau Mesias?”

Dalam Yohanes 10:22–39 kita membaca bahwa sejumlah orang
Yahudi meminta Yesus untuk secara khusus memberi tahu mere-
ka apakah Dia adalah Kristus. Dia tidak menjawab pertanyaan
mereka secara langsung, tetapi mereka memahami apa yang Dia
maksud dan ingin membunuh Dia karenanya. Mungkin karena
itulah Dia tidak menjawab pertanyaan mereka secara jelas.

1. Apakah yang diucapkan Yesus yang memberikan kesaksian
tentang siapa Dia adanya?

2. Apa yang diucapkan Yesus yang membuat sejumlah orang
ingin melempari Dia dengan batu?

3. Bagaimana Anda dapat menggunakan cerita ini dan teladan
Yesus di dalam berurusan dengan seseorang yang mengkritik
Gereja atau menyerang kesaksian Anda?

Dalam Yohanes 10 Yesus mengatakan kepada mereka yang
tidak memercayai perkataan-Nya bahwa pekerjaan-Nya ber-
saksi tentang siapa diri-Nya (lihat ayat 25, 32, 37–38).
Dihidupkannya kembali Lazarus dari kematian, seperti yang
dicatat dalam Yohanes 11, mungkin merupakan kesempatan

Yohanes 11
Lazarus Dihidupkan Kembali 

dari Kematian 

C terbesar bagi orang-orang yang tidak percaya untuk mene-
rima suatu saksi bahwa Yesus adalah, sesungguhnya, Mesias
mereka. Mukjizat ini, yang dilakukan menjelang akhir pela-
yanan fana-Nya, adalah kesaksian besar akan jati diri dan
kuasa-Nya. Cerita Yohanes tidak saja bersaksi tentang
kuasa Yesus, tetapi juga memperlihatkan kasih dan belas
kasih-Nya. Sewaktu Anda membaca Yohanes 11, simaklah
dampak mukjizat ini terhadap para pemimpin Yahudi.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 11

Yohanes 11:55—“Menyucikan Diri”
Sebelum mengambil bagian dalam perjamuan dan pengurbanan
Paskah yang kudus, pria dan wanita mengikuti beberapa tata
cara tertentu untuk membuat diri mereka bersih melalui upacara.
Ini mencakup pembasuhan dengan cara khusus, tidak menyen-
tuh apa pun yang telah mati atau haram menurut Hukum
Musa, dan mengikuti aturan-aturan lainnya yang ditetapkan
oleh para pemimpin Yahudi selama bertahun-tahun. Ada yang
memperlihatkan kemunafikan mereka ketika mereka berusaha
menyuruh menyalibkan Yesus. Mereka berhati-hati agar tidak
“menajiskan diri” padahal mereka haus akan darah-Nya yang
tanpa dosa (lihat Yohanes 18:28).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yohanes 11.

Selesaikan Kalimatnya

Tulislah di dalam buku catatan Anda kalimat-kalimat berikut
yang menceritakan kisah tentang Lazarus, dan selesaikanlah
kalimat-kalimat tersebut sebaik mungkin dengan menggunakan
keterangan yang Anda baca dalam Yohanes 11.

1. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit ....

2. Yesus menunggu dua hari sebelum pergi ke Betania karena ....

3. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus ....

4. Marta percaya Lazarus ....

5. Yesus menangis Lazarus ....

6. Yesus berdoa dengan bersuara kepada Bapa karena ....

7. Setelah Yesus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian,
banyak orang Yahudi ..., tetapi beberapa orang Yahudi ....

8. Hal yang paling mengesankan saya tentang cerita ini adalah ....

Tulislah Sebuah Siaran Berita

Reaksi para pemimpin Yahudi ketika Yesus menghidupkan
kembali Lazarus dari kematian terdapat dalam Yohanes 11:47–54.
Bayangkan bahwa surat kabar sudah ada pada waktu itu dan
gunakanlah ayat-ayat tersebut untuk membantu Anda menang-
gapi hal-hal berikut:

B

A

Dua mil jauhnya (ayat 18)—
Kira-kira 2.800 meter jauhnya
(1,75 mil)

Berguna (ayat 50)—Perlu,
pantas
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1. Tulislah apa menurut Anda yang akan diucapkan Kayafas
jika ditanya oleh sebuah surat kabar Roma untuk memberikan
pendapatnya tentang Yesus dan pelayanan-Nya.

2. Apa menurut Anda pendapat yang akan dinyatakan Kayafas
kepada surat kabar lokal berbahasa Yahudi yang menurutnya
tidak akan dibaca oleh orang-orang Roma.

3. Apakah menurut Anda yang paling dikhawatirkan Kayafas?

4. Berikanlah sebuah contoh modern tentang bagaimana sese-
orang seusia Anda mungkin dicegah dari memiliki suatu
hubungan yang lebih dekat dengan Allah karena alasan dasar
yang sama yang menghalangi Kayafas dari memiliki kesaksi-
an yang kuat dan hubungan dengan Allah.

Seandainya Anda hidup di masa Yesus dan melihat hal-hal
yang Anda baca dalam Yohanes 1–11, menurut Anda sebe-
rapa kuatkah kiranya kesaksian Anda? Hampir setiap pasal
dalam Yohanes mencakup tidak saja alasan-alasan yang kuat
memiliki kesaksian yang meningkat akan Yesus, tetapi bia-
sanya juga mencakup laporan tentang mereka yang meno-
lak untuk menerima kesaksian itu. Yohanes 12 tidak terke-
cuali. Sewaktu Anda membaca, perhatikan apa yang dikata-
kannya tentang mereka yang percaya kepada Yesus dan apa
yang mereka lakukan serta apa yang dikatakannya tentang
mereka yang tidak percaya kepada Dia dan apa yang mereka
lakukan.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 12
Yohanes 12:1–7—Matius 26:6–13; Markus 14:3–9
Yohanes 12:12–19—Matius 21:1–11; Markus 11:1–11;

Lukas 19:28–40

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 12

Yohanes 12:14–19—Apakah Maknanya Yesus Naik
Keledai Memasuki Yerusalem?
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Matius 21:1–11 (hlm. 32).

Minyak narwastu murni
(ayat 3)—Krim yang wangi

Bau (ayat 3)—Aroma

Tiga ratus dinar (ayat 5)—
Kira-kira satu tahun gaji bagi
seorang pekerja biasa

Bermufakat (ayat 10)—
Berunding bersama

Hosana (ayat 13)—Teriakan
puji-pujian yang artinya
“Selamatkanlah sekarang”

Lihat (ayat 19)—Pahami

Tetap satu biji saja (ayat 24)—
Tetap seperti apa adanya

Yohanes 12
Kesaksian Terakhir Yesus 

di Hadapan Umum

Yohanes 12:25–26—Apakah Kita Benar-Benar Harus
Tidak Mencintai Nyawa Kita Sendiri?
Nasihat di dalam ayat-ayat ini hampir seperti nasihat yang
diberikan Yesus pada kesempatan-kesempatan lainnya agar ber-
sedia “kehilangan” nyawa Anda demi Dia (misalnya, lihat Matius
16:24–26). Dalam Mosia 3:19 kita mengetahui bahwa “manusia
alami adalah musuh bagi Allah.” Seharusnya tidak sulit untuk
memahami bahwa kita harus membenci cara hidup yang mem-
buat kita menjadi musuh Allah agar kita dapat memperoleh
kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 12:25–26.

Yohanes 12:31—“Penguasa Dunia Ini”
Ungkapan ini merujuk kepada Setan, si iblis. Dia adalah
“penguasa dunia ini” dalam arti bahwa dia memiliki kekuatan
dan pengaruh besar di dunia yang telah jatuh ini dan menguasai
banyak orang yang telah memberinya kuasa atas mereka. Yohanes
12:31 memberi tahu kita bahwa dia akan disingkirkan dari
kedudukan kekuasaannya pada waktu penghakiman, yang
akan mula-mula terjadi pada Kedatangan Kedua Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Yohanes 12.

Sikap-Sikap yang Berbeda tentang
Yesus

1. Buatlah daftar orang-orang dan kelompok-kelompok orang
berikut di dalam buku catatan Anda: Maria (lihat Yohanes
12:1–8), Yudas (lihat ayat 1–8), orang-orang yang datang dengan
membawa daun-daun palem (lihat ayat 12–18), orang-orang
Yunani (lihat ayat 20–22), para imam kepala dan pemimpin
(ayat 10–11, 42–43). Setelah masing-masing darinya, ceritakan
bagaimana menurut Anda perasaan mereka tentang Yesus,
berdasarkan apa yang Anda baca dalam Yohanes 12.

2. Uraikan dua atau tiga asas benar yang sekarang Anda ikuti di
dalam kehidupan Anda yang memperlihatkan kasih Anda
terhadap Yesus Kristus.

Aku Telah Ada

Seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 8, ungkapan “Aku
Telah Ada” memiliki makna khusus bagi orang Yahudi (lihat
“Memahami Tulisan Suci” untuk Yohanes 8:58, hlm. 89).
Yohanes mencatat banyak tentang peristiwa-peristiwa khusus
ketika Yesus memilih untuk bersaksi tentang siapa diri-Nya dan
tentang misi-Nya dengan pernyataan “Aku Telah Ada.” Buatlah
daftarnya dan bacalah Yohanes 6:35, 41, 48, 51; 8:12 (dan 12:46);
10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; dan 15:1, 5. Setelah masing-masing
rujukan tulisan suci tersebut, jelaskan secara singkat apa yang
diajarkannya kepada kita tentang misi Yesus Kristus.

Yohanes 13
“Saling Mengasihi”

B

A
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Peristiwa-peristiwa dalam Yohanes 13 terjadi pada malam
sebelum Yesus disalibkan. Kesaksian Yohanes tentang apa
yang dilakukan dan diucapkan Yesus pada malam itu dicatat
dalam pasal ini dan berlanjut sampai Yohanes 17. Karena
Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, Dia memberikan
kepada murid-murid-Nya ajaran-ajaran yang menurut Dia
harus mereka miliki sebelum Dia mati. Apa yang Dia ucap-
kan kepada dan tentang murid-murid-Nya pada waktu itu
juga berlaku bagi murid-murid-Nya di zaman sekarang.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 13
Yohanes 13:18–30—Matius 26:21–25; Markus 14:18–21;

Lukas 22:21–23
Yohanes 13:36–38—Matius 26:33–35; Markus 14:29–31;

Lukas 22:31–34

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 13

Yohanes 13:25—”Duduk Dekat Yesus”
Pada masa Yesus, orang-orang makan berbaring di tanah, sambil
bersandar pada sikut mereka atau pada semacam bantal dengan
kaki mereka menjauh dari meja (lihat gambar yang tertera).
Adalah biasa untuk berbaring di sisi kiri agar orang dapat makan
dengan menggunakan tangan kanan. Jadi siapa pun yang ber-
ada di sebelah kanan Yesus hanyalah perlu menyandarkan diri
ke belakang agar kepalanya berada di dada Yesus.

Mengikatkannya pada
pinggang-Nya (ayat 4)—
Mengikatkannya di sekitar
pinggang-Nya

Tidak usah (ayat 10)—Tidak
perlu

Telah mengangkat tumitnya
terhadap Aku (ayat 18)—
Suatu cara simbolis untuk
menyatakan telah dikhianati
atau ditentang

Memberikan isyarat (ayat
24)—Menganggukkan kepala

Yohanes 13:34–35—Sebuah Perintah Baru
Di dalam Perjanjian Lama Yesus mengajar umat-Nya agar mere-
ka saling mengasihi (lihat Imamat 19:18), tetapi perintah baru
ini adalah untuk mengasihi “sama seperti Aku telah mengasihi
kamu” (Yohanes 13:34). Seperti yang telah ditunjukkan melalui
Pendamaian-Nya, cara Yesus telah dan masih mengasihi kita
adalah dengan kasih yang dalam, yang mengurbankan diri,
dengan kesejahteraan kekal orang lain sebagai prioritas yang
utama. Presiden Howard W. Hunter mengajarkan, “Kita perlu
lebih berbaik hati terhadap satu sama lain, lebih lemah lembut
dan lebih mengampuni. Kita perlu lebih lambat untuk marah
dan lebih cepat untuk menolong. Kita perlu mengulurkan tang-
an persahabatan dan mencegah tangan pembalasan dendam.
Singkatnya, kita perlu saling mengasihi dengan kasih murni
Kristus, dengan kasih dan belas kasih sejati dan, jika perlu, pen-
deritaan yang dibagikan, karena itulah cara Allah mengasihi
kita” (Ensign, September 1994, 72).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Yohanes 13.

Bagaimanakah Hal Itu Berbeda?
Bagaimanakah Hal Itu Dapat
Membuat Perbedaan?

1. Pikirkanlah apa yang dilakukan Yesus dalam Yohanes 13:1–17
dan tulislah tentang cara-cara Yesus mengajarkan kepada
murid-murid mengenai kepemimpinan yang berbeda dari apa
yang umumnya digambarkan dunia sebagai kepemimpinan.

2. Tulislah tentang saat ketika salah seorang pemimpin Gereja
Anda atau seseorang di dalam tulisan suci bertindak dengan
cara seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-murid-Nya.

Ujian yang Sesungguhnya

1. Menurut Yohanes 13:34–35, bagaimanakah orang lain dapat
bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus?

2. Sarankanlah beberapa cara khusus seseorang yang berusaha
menjadi murid sejati Kristus (menurut apa yang dikatakan
Yesus dalam Yohanes 13:34–35) mungkin menanggapi situasi-
situasi berikut ini:

a. Ada seseorang di sekolah Anda yang tidak terlalu disukai
oleh siapa pun karena siswa ini mengatakan dan melakukan
hal-hal yang membuat dia tidak bisa menyesuaikan diri dan
tidak diterima oleh siswa-siswa lainnya serta mengenakan
pakaian yang menjadi bahan olok-olok dan ejekan orang.

b. Anda melihat orang yang baru di Gereja.

B

A
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Apakah kiranya yang Anda pikirkan seandainya Anda tahu
bahwa Anda akan meninggal dalam jangka waktu beberapa
hari atau jam saja? Apakah Anda akan khawatir tentang
betapa menyakitkannya kematian itu atau tentang mereka
yang akan ditinggalkan? Yohanes 14–16 menyertakan bebe-
rapa ajaran terakhir Yesus kepada para Rasul-Nya sebelum
penderitaan dan kematian-Nya.

Seandainya Anda adalah salah seorang murid Yesus pada
masa itu, apakah yang akan Anda khawatirkan jika Anda
mengetahui Yesus akan mati dan meninggalkan Anda?
Sewaktu Anda membaca beberapa pasal berikutnya, pikir-
kanlah tentang bagaimana ajaran-ajaran Yesus memberikan
penghiburan dan menenangkan ketakutan para Rasul.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 14

Yohanes 14:2—“Di Rumah Bapa-Ku Banyak Tempat
Tinggal”
Nabi Joseph Smith mengatakan bagian tulisan suci ini seharus-
nya berbunyi “Di kerajaan Bapa-Ku ada banyak kerajaan”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 366).

Yohanes 14:4–6—“Akulah Jalan”
Yesus Kristus mati untuk kita agar kita dapat ditebus dari kema-
tian. Dia juga hidup untuk kita, “meninggalkan teladan bagimu,
supaya [kita] mengikuti jejak-Nya” (1 Petrus 2:21). Jalan menuju
kehidupan kekal adalah dengan mengikuti teladan sempurna
Tuhan. Mereka yang dahulu menjadi pengikut Yesus Kristus
diperintahkan untuk mengikuti “jalan”-Nya (lihat Kisah Para
Rasul 9:2; 16:17; 18:25–26).

“Jalan menuju kerajaan selesial adalah
satu arah. Ketika kita gagal menyeli-
diki tulisan suci, maka kita mungkin
mendapati diri kita menempuh arah
yang salah di jalan bebas hambatan
satu arah” (L. Lionel Kendrick, dalam
Conference Report, April 1993, 13;
atau Ensign, Mei 1993, 13).

Yohanes 14:16–26—Siapakah Dua Penghibur Itu?
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Setelah seseorang beriman
kepada Kristus, bertobat dari dosa-dosanya, dan dibaptiskan
bagi pengampunan dosa-dosanya serta menerima Roh Kudus,

Sudah cukup (ayat 8)—
Memuaskan

Diam bersama-sama dengan
(ayat 23)—Menyediakan tem-
pat tinggal bagi

Penguasa dunia ini (ayat
30)—Setan (lihat “Memahami
Tulisan Suci” untuk Yohanes
12:31, hlm. 93)

Yohanes 14
“Jikalau Kamu Mengasihi Aku, 

Kamu Akan Menuruti 
Segala Perintah-Ku”

(melalui penumpangan tangan), yaitu Penghibur pertama,
kemudian biarlah dia terus merendahkan hatinya di hadapan
Allah, lapar dan haus akan kebenaran, dan hidup sesuai dengan
setiap firman Allah ... maka akan menjadi hak istimewanya
untuk menerima Penghibur yang lain, yang telah dijanjikan
Tuhan kepada para Orang Suci .... Lalu apakah Penghibur yang
lain itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus
Sendiri” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150–151).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan B dan salah satu di antara kegiatan-kegiatan
lainnya (A atau C) sewaktu Anda mempelajari Yohanes 14.

Ke Arah Manakah Saya Pergi?

1. Menurut Yohanes 14:1–6, ke manakah para Rasul seharusnya
pergi? Bagaimanakah mereka dapat sampai ke sana? (lihat
juga 3 Nefi 18:24).

2. Renungkanlah apa yang telah Anda lakukan untuk menem-
puh jalan Tuhan. Tulislah dua atau tiga asas yang harus Anda
jalankan agar terus berada di jalan itu.

Penguasaan Tulisan Suci—Yohanes
14:15

1. Kenalilah dua perintah yang sekarang berusaha Anda patuhi
yang memperlihatkan kasih Anda bagi Juruselamat.

2. Janji apakah yang diberikan Yesus kepada mereka yang mem-
perlihatkan kasih mereka dengan mematuhi perintah-perintah?
(lihat Yohanes 14:16–21).

Sebuah Resep untuk Masalah Hati?

1. Menurut Yohanes 14:1, 27, terhadap kondisi apakah Yesus
menasihati para Rasul-Nya?

2. Tulislah paling sedikit tiga hal yang diajarkan Yesus dalam
Yohanes 14 yang akan menolong mereka menghindari kondisi
tersebut.

Sebuah peralatan atau
benda elektronik tidak akan
berguna kecuali peralatan
tersebut dicolokkan ke
dalam sumber listrik. Yesus
Kristus memberi tahu
murid-murid-Nya sebuah

perumpamaan yang mengajarkan konsep yang serupa.
Sewaktu Anda membaca Yohanes 15, renungkanlah mengapa
Anda harus—dan bagaimana Anda dapat—”mencolokkan
diri pada” kehidupan, terang, dan kekuatan Juruselamat.

Yohanes 15
Yesus Adalah Pokok 
Anggur yang Benar

C

B

A
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Yohanes 15

Yohanes 15:3—Bagaimanakah “Firman” Dapat
Membuat Anda Bersih?
“Firman” Tuhan adalah injil-Nya, yang mencakup 
perintah-perintah-Nya. Penatua Joseph B. Wirthlin, seo-
rang Rasul, mengatakan, “Melalui kuasa yang menakjubkan
dari Pendamaian Yesus Kristus, sebuah kuasa yang digerakkan
oleh kepatuhan kita terhadap perintah-perintah-Nya, kita dapat
dibersihkan dari dosa-dosa kita” (dalam Conference Report,
Oktober 1996, 98; atau Ensign, November 1996, 72).

Yohanes 15:22–24—“Tidak Mempunyai Dalih bagi
Dosa Mereka”
Apakah dibenarkan menghukum seseorang karena melanggar
hukum yang tidak pernah dia sadari ada? Nabi Yakub dalam
Kitab Mormon mengajarkan, “Di mana hukum tidak diberikan, di
situ tidak ada hukuman” (2 Nefi 9:25). Tetapi mereka yang telah
diajar Juruselamat tidak mempunyai “dalih” atau alasan bagi
dosa-dosa mereka dan akan dianggap bertanggung jawab karena
menjalankan apa yang telah mereka terima (lihat A&P 82:3–4).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan berikut (A–D) sewaktu Anda
mempelajari Yohanes 15.

Buatlah Sebuah Gambar

1. Gambarlah sebuah pohon yang satu cabangnya telah hilang.
Gambarlah cabang tersebut seolah-olah telah dipotong dari
pohon.

2. Apakah yang akan terjadi kelak terhadap cabang yang telah
dipotong dari pohon tersebut?

3. Apakah yang akan terjadi terhadap buah yang ada di cabang
tersebut?

4. Pada cabang-cabang dari bagian pohon yang sehat, tulislah
cara-cara Yesus mengajarkan agar kita dapat memperoleh
kehidupan dan menjadi cabang-cabang Tuhan yang mengha-
silkan buah (lihat Yohanes 15:2–8, 16).

Jikalau ...

Dalam Yohanes 15:6–20 tercatat delapan kalimat “jikalau” yang
diberikan Juruselamat. Kalimat “jikalau” adalah pernyataan sebab
dan akibat. Misalnya, jikalau kamu mematuhi perintah-perintah,
maka kamu akan diberkati. Buatlah daftar masing-masing dari
ke delapan kalimat “jikalau” tersebut, beserta akibat-akibatnya.

Apakah Anda Sahabat dari Tuhan atau
dari Dunia?

Bandingkanlah Yohanes 15:9–14 dengan Yohanes 15:18–19,
23–25 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah kasih yang lebih besar itu, dan bagaimanakah kasih
itu diterapkan dalam persahabatan yang sejati?

2. Mengapa menurut Anda dunia, atau mereka yang berasal
“dari dunia,” membenci hal-hal Allah?

C

B

A

Pengusaha (ayat 1)—Tukang
kebun

Tinggal (ayat 4–7, 10)—Tetap

Dibuang (ayat 6)—Dipotong

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menjadi seorang
teman bagi Tuhan?

Jurnal Misionaris

Bayangkan Anda seorang misionaris dan bahwa pada pagi
sebelumnya Anda dan rekan Anda telah mengajar sebuah kelu-
arga tentang pembaptisan. Salah seorang di antara mereka men-
jelaskan bahwa mereka telah dibaptiskan melalui pencelupan
oleh pendeta mereka. Sejumlah pendeta mengaku bahwa mere-
ka memiliki wewenang hanya karena mereka mengajarkan
Alkitab. Tulislah sebuah masukan jurnal tentang bagaimana
Anda menggunakan Yohanes 15:16 untuk mengajarkan kebe-
naran kepada keluarga tersebut tentang wewenang yang semes-
tinya untuk membaptiskan.

Pernahkah Anda dipisahkan dari orang tua Anda dan terse-
sat dalam kerumunan orang banyak? Bagaimana perasaan
Anda? Yesus tahu bahwa Dia segera akan pergi, mening-
galkan murid-murid-Nya untuk melanjutkan pekerjaan tanpa
Dia di sisi mereka untuk memberikan pengarahan dan
kekuatan-Nya. Dia memberi tahu mereka bahwa Dia tidak
akan meninggalkan mereka sendirian dan berjanji mengutus
Roh Kudus untuk menemani mereka. Sewaktu Anda mem-
baca Yohanes 16, carilah khususnya apa yang diajarkan
Yesus tentang bagaimana Roh Kudus dapat memberikan
kekuatan pada saat dibutuhkan.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 16

Yohanes 16:1–3—“Setiap Orang yang Membunuh Kamu
Akan Menyangka bahwa Dia Berbuat Bakti bagi Allah”
Penatua Bruce R. McConkie menulis, “Ketulusan hati hampir
tidak ada hubungannya dengan memperoleh keselamatan.
Orang yang membunuh para orang suci dapat saja sama tulus-
nya dengan orang yang karenanya mati syahid. Orang dapat
saja percaya dengan segala ketulusan hati terhadap kepalsuan
sehingga mereka bahkan mau menyerahkan nyawa mereka
untuk membelanya. Apakah menjadi masalah bahwa mereka
yang membunuh para nabi, baik di zaman dahulu maupun di
zaman modern, menyangka mereka telah berbuat bakti kepada
Allah? Hal yang terpenting adalah kebenaran, kebenaran murni
yang diberikan Allah” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:752).

Penguasa dunia ini (ayat
11)—Setan (lihat “Memahami
Tulisan Suci” untuk Yohanes
12:31, hlm. 93)

Roh Kebenaran (ayat 13)—
Roh Kudus

Yohanes 16
Misi Roh Kudus

D
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Yohanes 16:33—“Aku Telah Mengalahkan Dunia”
Penatua Jeffrey R. Holland, seorang Rasul, mengajarkan, “Kristus
telah mengalahkan dunia—dunia kita—dan karunia-Nya bagi
kita adalah kedamaian sekarang dan permuliaan di dunia yang
akan datang. Persyaratan paling pokok kita adalah untuk memili-
ki iman di dalam Dia dan mengikuti dia—selalu. Ketika Dia
meminta kita untuk berjalan di jalan-Nya dan di dalam terang-
Nya, itu adalah karena Dia menjalani jalan ini sebelum kita, dan
Dia telah membuatnya aman untuk perjalanan kita sendiri di sini”
(dalam Conference Report, Oktober 1997, 89; atau Liahona Januari
1998, 87).

Jika kita setia pada ajaran-ajaran Yesus Kristus dan bertahan
sampai akhir, maka kita juga akan mengalahkan dunia (lihat
A&P 63:47).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yohanes 16.

Dapatkanlah suatu Penangkal!

Penangkal adalah sesuatu yang menghilangkan atau melawan
akibat-akibat dari sesuatu yang buruk. Misalnya, ada penangkal
yang dapat digunakan untuk melawan pengaruh-pengaruh
sejumlah racun. Presiden George Albert Smith pernah meng-
ajarkan, “Penemanan roh Tuhan adalah suatu penangkal bagi
kelesuan, bagi kelaparan, bagi ketakutan, dan semua hal itu
yang kadang-kadang menimpa kita dalam kehidupan” (dalam
Conference Report, Oktober 1945, 115–116).

1. Terhadap hal apakah murid-murid diperingatkan Tuhan
dalam Yohanes 16:1–4?

2. Bagaimanakah Roh Kudus dapat menjadi suatu penangkal
rohani terhadap tantangan-tantangan rohani itu?

3. Bagaimanakah Roh Kudus dapat menjadi penangkal terhadap
beberapa hal buruk yang menimpa Anda dalam kehidupan?

Wawancarailah Seorang Ibu

1. Undanglah ibu Anda (atau
ibu siapa saja) untuk menja-
wab pertanyaan-pertanyaan
berikut:

a. Pengurbanan perjuangan,
dan rasa sakit apakah yang
Anda alami dalam melahir-
kan seorang anak ke dalam
dunia?

b. Perasaan-perasaan apakah
yang Anda alami setelah
kelahiran anak tersebut?

c. Bagaimanakah perasaan
Anda memengaruhi sikap
Anda tentang pengurban-
an, perjuangan, dan rasa
sakit tersebut?

2. Uraikan apa yang Yesus bandingkan dengan perjuangan
melahirkan anak dalam Yohanes 16:19–22 dengan janji sukacita
yang akan diterima.

3. Uraikan perasaan apa yang Anda harapkan ketika Anda meli-
hat Juruselamat kembali.

B

A

Sebelum Dia pergi ke Getsemani untuk yang terakhir kali-
nya, Yesus memanjatkan doa yang dikenal dengan Doa
Perantaraan yang agung. Nama ini diberikan karena di
dalam doa itu Juruselamat berdoa kepada Bapa-Nya atas
nama murid-murid-Nya dan semua orang yang percaya
kepada perkataan mereka. Presiden David O. McKay ber-
saksi, “Saya tidak tahu adanya pasal yang lebih penting di
dalam Alkitab” (dalam Conference Report, Oktober 1967,
5). Baca Yohanes 17 dan renungkanlah mengapa pasal itu
mungkin sangat penting bagi Presiden McKay.

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 17

Yohanes 17:11–17—Bagaimanakah Anda Dapat
Berada “Di dalam Dunia” tetapi Tidak “Dari Dunia”?
Penatua Joseph B. Wirthlin, seorang Rasul, mengatakan,
“Mungkin kita semua kadang-kadang ingin menarik diri dan
mengisolasi diri dari badai-badai hidup dan dari panah-panah
api Setan. Akan tetapi, kita harus berada di dalam dunia, tetapi
bukan dari dunia, yang artinya terus maju di tengah-tengah
dosa, kejahatan, dan kebusukan yang ada di dunia tetapi
menahan dan menolaknya” (dalam Conference Report, April
1993, 84; atau Ensign, Mei 1993, 68).

Yohanes 17:12—Siapakah “Yang Telah Ditentukan
untuk Binasa”?
Tuhan merujuk kepada Yudas Iskariot, yang mengkhianati-Nya.
Yang telah ditentukan untuk binasa adalah nama lain untuk Setan
(lihat A&P 76:25–27). Seseorang yang memilih untuk berbuat
kejahatan menjadi “anak iblis” (Alma 5:38–41).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 17.

Penguasaan Tulisan Suci—Yohanes
17:3

Merupakan tujuan sebagian besar Orang Suci Zaman Akhir
untuk memperoleh kehidupan kekal, yaitu jenis kehidupan yang
dijalani Bapa.

1. Jelaskan perbedaan antara “mengenal” satu-satunya Allah
yang benar dan hanya “tahu tentang” Dia.

A

Sebelum dunia ada, sebelum
dunia dijadikan (ayat 5, 24)—
Sebelum bumi diciptakan

Kuduskanlah mereka (ayat
17, 19)—Jadikanlah mereka
kudus

Yohanes 17
“Inilah Hidup yang Kekal Itu”
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2. Anda mungkin ingin merujuksilangkan Yohanes 17:3 dengan
1 Yohanes 2:3–6. Dari 1 Yohanes 2:3–6 dan dari tulisan-tulisan
suci lainnya yang mungkin Anda temukan, buatlah beberapa
cara Anda dapat menjadi seperti Bapa Surgawi dan Putra-Nya.

3. Jelaskan bagaimana menjadi seperti Mereka dapat menolong
kita mengenal Mereka dengan lebih baik lagi.

“Supaya Mereka Semua Menjadi Satu”

Baca dan bandingkan Yohanes 17:9–11 dengan Yohanes 17:20–23
dan lakukan hal-hal berikut:

1. Untuk masing-masing rujukan, kenalilah untuk siapa Yesus
berdoa dan apa yang Dia inginkan bagi mereka.

2. Baca Ajaran dan Perjanjian 38:27 dan bagikanlah apa yang
ditambahkan ayat tersebut terhadap pentingnya doa Tuhan.

3. Baca Ajaran dan Perjanjian 88:67–68, jelaskan apa kemungkin-
an hubungan memiliki “pandangan [yang] hanya tertuju”
dengan doa Tuhan, dan uraikan berkat-berkat yang akan
datang ke dalam kehidupan Anda karenanya.

Doa bagi Seorang Teman

Bayangkan bahwa Anda telah pindah ke sebuah kota baru.
Setelah beberapa bulan Anda menerima sepucuk surat dari salah
seorang teman terdekat Anda. Orang ini memiliki beberapa
teman baru dan sedang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang
tidak pantas. Buatlah daftar paling sedikit dua gagasan dari doa
Juruselamat dalam Yohanes 17:11–17 yang dapat Anda sertakan
dalam doa-doa Anda sendiri bagi teman Anda. Jelaskan bagai-
mana doa-doa itu dapat membantu teman Anda.

Laporan Yohanes tidak memberikan keterangan apa pun
mengenai penderitaan Yesus di Getsemani. Tetapi laporannya

Yohanes 18
Yesus Dikhianati 
dan Ditangkap

C

B

memberikan pengertian-pengertian penting terhadap
penangkapan Yesus, pengadilan-Nya di hadapan Pilatus, dan
penyangkalan Petrus. Laporan Yohanes juga merupakan
satu-satunya injil yang mencatat tentang pengadilan Yesus
di hadapan Hanas (lihat Yohanes 18:19–24). Meskipun keli-
hatannya kebebasan dan kehidupan telah dirampas dari
Yesus, Yohanes bersaksi bahwa Dia tahu “semua yang akan
menimpa diri-Nya” (Yohanes 18:4). Sewaktu Anda membaca
pasal-pasal terakhir dari kesaksian Yohanes, cobalah
bayangkan peristiwa-peristiwa itu di dalam pikiran Anda.
Bayangkan seolah-olah Anda berada di sana, dan pikirkanlah
tentang bagaimana kiranya perasaan Anda sewaktu Anda
menyaksikan kejadian-kejadian tersebut.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 18
Yohanes 18:1–16—Matius 26:47–58; Markus 14:43–54;

Lukas 22:47–55
Yohanes 18:17–18, 25–27—Matius 26:69–75; Markus

14:66–72; Lukas 22:56–62
Yohanes 18:28–38—Matius 27:2, 11–14; Markus 15:1–5;

Lukas 23:1–7
Yohanes 18:39–40—Matius 27:15–23; Markus 15:6–14;

Lukas 23:13–22

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 18

Yohanes 18:2–13—Yudas Memimpin Sekumpulan
Orang Bersenjata untuk Menangkap Yesus
Sementara para penulis Injil lainnya menyatakan bahwa
“serombongan besar orang” mengikuti Yudas ke Getsemani
untuk menangkap Yesus, hanya Yohanes yang mencatat bahwa
orang-orang itu adalah “sepasukan prajurit.” Penatua Bruce R.
McConkie mengisyaratkan bahwa kelompok itu adalah “satu
pasukan yang terdiri dari sekitar enam ratus prajurit Roma
dengan seorang pemimpin militer Roma sebagai pimpinan.
Para pemimpin Roma harus memastikan agar tidak ada kega-
duhan pada minggu Paskah itu” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:781).

Yohanes 18:39–40—Barabas
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Lukas 23:18 
(hlm. 80).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Yohanes 18.

Tulislah Sebuah Laporan Surat Kabar

Baca Yohanes 18:1–13 seolah-olah Anda adalah wartawan untuk
sebuah surat kabar lokal. Tulislah artikel berita dengan meng-
gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai pedoman:

1. Judul berita apakah yang akan Anda gunakan untuk menarik
perhatian para pembaca?

A

Berkumpul (ayat 2, 20)—
Bertemu

Berguna (ayat 14)—Perlu

Ayam (ayat 27)—Ayam jantan
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2. Dalam hal apakah Juruselamat memegang kendali atas situasi
tersebut?

3. Hal apakah yang Anda inginkan agar diketahui pembaca
Anda tentang peristiwa ini?

Tentara-tentara Roma membuat sebuah mahkota dengan
menjalin cabang-cabang berduri dan menaruhnya di atas
kepala Juruselamat. Dalam cemooh mereka menyatakan,
“Hai Raja orang Yahudi.” Ketika Pilatus menyerahkan
tubuh Tuhan yang telah disesah kepada para pemimpin
Yahudi sebagai raja mereka, mereka berteriak, “Enyahkan
Dia ... Salibkan Dia.” Tetapi, Yesus Kristus akan datang
kembali sebagai “Raja segala raja dan Tuan di atas segala
tuan” (Wahyu 19:16) dan akan menghapus maut, perka-
bungan, dan dukacita (lihat Wahyu 21:4). Sewaktu Anda
membaca peristiwa-peristiwa dramatis dan menyentuh
perasaan yang dicatat dalam Yohanes 19, tanyakanlah pada
diri Anda sendiri: Mengapa Putra Allah membiarkan peng-
hinaan dan ketidak-adilan seperti itu? Apakah yang diajar-
kan hal ini kepada kita tentang kasih-Nya?

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 19
Yohanes 19:1–24—Matius 27:27–36; Markus 15:16–24;

Lukas 23:23–34
Yohanes 19:28–30—Matius 27:46–49; Markus 15:34–37;

Lukas 23:46
Yohanes 19:38–42—Matius 27:57–61; Markus 15:42–47;

Lukas 23:50–56

Yohanes 19
Yesus Kristus Menyerahkan 

Nyawa-Nya

Memahami Tulisan Suci 

Yohanes 19

Yohanes 19:1—Pilatus Memerintahkan Penyesahan
Yesus
Penatua James E. Talmage menulis, “Penyesahan adalah peristi-
wa awal yang menakutkan sebelum kematian di kayu salib.
Alat hukuman yang digunakan adalah cambuk yang bercabang
banyak, diberi pemberat logam dan dibatasi tepinya dengan
potongan-potongan tulang yang bergerigi” (Jesus the Christ, 638).

Yohanes 19:6–30—“Salibkan Dia, Salibkan Dia”
Penatua James E. Talmage menjelaskan, “Kematian dengan
penyaliban adalah sekaligus kematian yang paling lambat dan
paling menyakitkan di antara semua jenis hukuman. Korbannya
hidup dalam keadaan semakin tersiksa, umumnya selama berjam-
jam, kadang-kadang sampai berhari-hari. Paku-paku besar yang
ditusukkan dengan kejam pada tangan dan kaki menembus dan
menghancurkan syaraf yang sensitif dan urat daging yang geme-
tar, tetapi tidak menyebabkan luka yang mematikan. Kelegaan
kematian yang dinantikan datang karena kelelahan yang dise-
babkan oleh rasa sakit yang luar biasa dan terus-menerus, melalui
peradangan lokal dan tersumbatnya organ-organ karena kedu-
dukan tubuh yang tegang dan tidak wajar” (Jesus the Christ, 655).

Yohanes 19:31–37—“Supaya Kaki Orang-Orang Itu
Dipatahkan”
Hari Sabat orang Yahudi—yang dimulai pada waktu matahari
terbenam—sudah dekat. Hukum Yahudi tidak memperbolehkan
mayat dipindahkan dari kayu salib pada hari Sabat, juga tidak
memperbolehkan tubuh digantung di kayu salib pada hari Sabat.
Atas permintaan para pemimpin Yahudi, prajurit-prajurit Roma
mematahkan kaki-kaki para penyamun untuk mempercepat
kematian mereka. Yesus telah mati, sehingga menggenapi nubuat
tulisan suci bahwa “tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan”
(Yohanes 19:36; lihat juga Keluaran 12:46; Mazmur 34:20).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Yohanes 19.

Apakah yang Akan Dia Katakan?
Apakah yang Akan Anda Katakan?

Bayangkan Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan
Pilatus beberapa tahun setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam Yohanes 18:28–19:22.

1. Berdasarkan apa yang Anda baca dalam tulisan suci, apakah
menurut Anda yang mungkin dia katakan tentang Yesus dan

A

Menganyam (ayat 2)—
Menjalin, memilin

Jam dua belas (ayat 14)—
Kira-kira tengah hari

Jubah (ayat 23)—Pakaian
yang dikenakan dari leher
sampai ke lutut 

Membagi menjadi beberapa
potong (ayat 24)—Merobek

Membuang undi (ayat 24)—
Mengundi untuk menentu-
kan pemenangnya

Hisop (ayat 29)—Batang atau
cabang dari tanaman hisop

Minyak mur dan gaharu (ayat
39)—Rempah-rempah yang
digunakan oleh orang-orang
Yahudi dalam mempersiapkan
tubuh bagi penguburan

Kubur (ayat 41–42)—makam
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penyaliban-Nya setelah dia memiliki waktu untuk menengok
ke masa lalu?

2. Seandainya dia mengajukan kepada Anda pertanyaan yang
sama dengan yang dia ajukan kepada Yesus dalam Yohanes
18:38, apakah jawaban Anda

Belajar Mengasihi Orang Lain Setiap
Waktu

1. Baca Yohanes 19:25–27 dan uraikan salah satu keprihatinan
Juruselamat sewaktu Dia tergantung di kayu salib.

2. Bagaimanakah tindakan ini mencirikan kehidupan yang telah
Dia jalani?

Menjadi Murid Yesus Kristus

Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah pemimpin Yahudi
dan anggota dari badan pemerintahan yang dikenal sebagai
Sanhedrin. Keduanya adalah murid Yesus secara sembunyi-
sembunyi.

1. Baca Lukas 23:50–51 dan Yohanes 7:45–53 serta uraikan bagai-
mana masing-masing orang tersebut memperlihatkan bukti
dari kemuridannya.

2. Milik siapakah kubur baru itu? (lihat Matius 27:59–60).

3. Apakah yang dapat Anda pelajari tentang kemuridan dari
Yusuf dan Nikodemus?

Pelayanan fana Juruselamat berakhir di kayu salib, tetapi
kubur yang kosong memberikan kesaksian akan keilahian-Nya
dan memberikan harapan kebangkitan bagi semua orang.
Apakah buktinya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan?
Mengapa Anda tidak perlu melihat Dia untuk percaya
bahwa Dia telah bangkit dari kematian? Renungkanlah

Yohanes 20
Percaya pada Kebangkitan 

Yesus Kristus

C

B

kesaksian Yohanes dalam Yohanes 20:31 sebelum Anda
membaca dan mempelajari pasal ini.

Laporan-Laporan Lainnya mengenai Apa yang Anda
Baca dalam Yohanes 20
Yohanes 20:1–2—Matius 28:1–8; Markus 16:1–8; Lukas 24:1–9
Yohanes 20:3–10—Lukas 24:12
Yohanes 20:19–23—Markus 16:14; Lukas 24:36–48
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Yohanes 20

Yohanes 20:17—Di Manakah Roh Tuhan Ketika
Tubuh-Nya Terbaring di Kubur?
Ketika Juruselamat yang telah bangkit menampakkan diri kepada
Maria Magdalena, Dia berkata, “Aku belum pergi kepada Bapa.”
Lalu ke manakah roh-Nya pergi sementara tubuh-Nya terbaring
di kubur? Petrus mengajarkan, “Dia pergi memberitakan injil
kepada roh-roh yang di dalam penjara” (1 Petrus 3:18–20). Pada
tanggal 3 Oktober 1918, Presiden Joseph F. Smith sedang mere-
nung tentang laporan oleh Petrus itu. Dia menerima di dalam
penglihatan suatu pemandangan yang lebih jelas tentang misi
tiga hari Juruselamat (lihat A&P 138)

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A sewaktu Anda mempelajari Yohanes 20.

Kristus Tuhan Bangkit

Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus
telah bangkit? Yohanes 20 mencatat tiga tingkat pengetahuan
mengenai Kebangkitan. Temukanlah tingkat-tingkat ini dengan
membaca rujukan-rujukan di bawah dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang menyertainya:

1. Baca Yohanes 20:1–10. Bukti apakah yang diberikan ayat-ayat
ini tentang Kebangkitan? Bagaimanakah kubur yang kosong
merupakan bukti? Bagaimanakah kubur yang kosong

A

Kain peluh (ayat 7)—Kain
yang menutupi wajah orang
yang telah meninggal

Pada hari pertama minggu
itu (ayat 1, 19)—Hari Minggu
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memengaruhi apa yang dipercayai oleh Maria Magdalena,
Petrus dan “murid yang lain” (Yohanes)?

2. Bukti baru apakah yang diberikan kepada Maria Magdalena?
(lihat ayat 11–18). Bagaimanakah pengalaman ini memenga-
ruhi kepercayaan Maria tentang Kebangkitan Juruselamat?

3. Menurut Yohanes 20:19–20, setelah Tuhan menampakkan diri
kepada sepuluh dari Dua Belas Rasul, apakah yang dituntut
Tomas sebelum dia mau memercayai cerita mereka tentang
melihat Tuhan? Bukti baru apakah yang diterima Tomas ten-
tang Kebangkitan? Asas penting apakah yang diajarkan Tuhan
kepada Tomas mengenai percaya pada Kebangkitan?

Bagaimanakah Anda dapat mengetahui bahwa Yesus dibangkit-
kan? Tulislah kesaksian Anda tentang Kebangkitan Yesus Kristus.

Sewaktu Yohanes mengakhiri Injil-Nya dia bersaksi bahwa
yang telah dia tulis adalah benar dan menunjukkan bahwa
jika semua yang telah dilakukan Yesus ditulis “dunia ini
tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu”
(Yohanes 21:25). Sewaktu Anda membaca Yohanes 21,
pikirkanlah tentang mengapa Yohanes memilih cerita-cerita
ini untuk mengakhiri kesaksiannya tentang Yesus Kristus.

Yohanes 21
Melanjutkan Pekerjaan Tuhan
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Yohanes 21

Yohanes 21:18–19—Tuhan Menubuatkan Cara
Kematian Petrus
Yesus Kristus mengundang Petrus untuk mengikuti-Nya di
dalam kehidupan (lihat Matius 4:18–20). Menurut yang ditulis
dan diyakini, Petrus kemudian disalibkan terbalik di Roma
karena kesaksiannya yang teguh mengenai Juruselamat.

Yohanes 21:20–23—Apakah yang Terjadi terhadap
Yohanes yang Terkasih?
Kita tahu melalui wahyu bahwa Yohanes yang Terkasih meminta
Tuhan apakah dia dapat tetap tinggal di bumi untuk membawa
jiwa-jiwa kepada-Nya sampai Kedatangan Kedua (lihat A&P 7).
Yohanes diubah rupa agar dia dapat tetap tinggal di bumi untuk
memenuhi keinginannya. Anda dapat mengetahui lebih banyak
lagi tentang sifat makhluk-makhluk yang diubah rupa dengan
membaca 3 Nefi 28:7–22.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Yohanes 21.

Mari Kita Menangkap Ikan

Petrus dan beberapa Rasul
lainnya memiliki pekerjaan
sebagai nelayan. Sewaktu
mereka menangkap ikan di
danau Galilea Tuhan yang telah
bangkit mengunjungi mereka.
Bandingkanlah Yohanes
21:3–11 dengan Lukas 5:4–11
dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Seberapa banyakkah mereka berhasil menangkap ikan sepan-
jang malam itu dengan usaha mereka sendiri?

2. Seberapa banyakkah mereka berhasil menangkap ikan ketika
mereka mengikuti pengarahan Yesus?

3. Berkat-berkat apakah yang dapat datang ke dalam kehidup-
an Anda ketika Anda melakukan apa yang Tuhan minta
dari Anda?

4. Apakah yang Anda pelajari tentang Petrus ketika dia memi-
lih untuk berenang ke pantai?

A

Danau Tiberias (ayat 1)—
Danau Galilea 

Adakah kamu mempunyai
lauk pauk? (ayat 5)—Adakah
kamu memiliki sesuatu untuk
dimakan?

Mengenakan (ayat 7)—
Memakai

Tidak berpakaian (ayat 7)—
Hanya mengenakan pakaian
dalam

Dua ratus hasta (ayat 8)—
Kira-kira 91 meter

Mengikat pinggang (ayat
18)—Berpakaian
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Kapankah Pelayanan Paulus?
Kitab Kisah Para Rasul secara khusus menceritakan tentang
pelayanan Paulus, dimulai tak lama setelah Kebangkitan Yesus
Kristus dan berakhir kira-kira tahun 60 ketika Paulus menjadi
tahanan di Roma.

Kemanakah Paulus Mengadakan
Perjalanan?
Peta yang disertakan berikut memberikan beberapa fakta pen-
ting tentang masa Paulus. Bandingkanlah peta ini dengan peta
modern dan cari tahulah apa nama negara-negara ini sekarang.

ASIA

MAKEDONIA

Laut Tengah

Tesalonika

Efesus

Yerusalem

Kaisarea

A
K

H
A

YA

Antiokhia

TarsusPusat 
kebudayaan 

Kerajaan 
Roma

Paulus mendirikan 
banyak cabang Gereja di sini

Kampung halaman 
Paulus

Pusat Gereja terdahulu

Petrus pertama kali 
mengajarkan injil 
kepada orang-orang 
bukan Yahudi di sini

Orang-orang yang percaya pertama 
kali disebut orang Kristen di sini

MESIR
Laut Merah

Roma

Korintus
Atena

Ibu kota 
Kerajaan 
Roma

Siapakah yang Menulis Kitab Kisah Para
Rasul?
Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang murid yang
pergi dengan Paulus pada perjalanan-perjalanan misionarinya.

Bagaimana Kitab Ini Berbeda dengan
Kitab-Kitab Injil?
Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari catatan yang
dimulai Lukas dalam Injil Lukas. Injil Lukas adalah laporannya
tentang kehidupan Yesus Kristus; kitab Kisah Para Rasul adalah
penjabaran tentang penggenapan perintah yang diberikan Yesus
kepada para Rasul-Nya untuk mengkhotbahkan injil “dalam
nama-Nya … kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem”
(Lukas 24:47). Kedua kitab ini ditujukan kepada seorang teman
Lukas yang bernama Teofilus (lihat Lukas 1:1–3; Kisah Para
Rasul 1:1–3).

Kisah Para Rasul bukanlah catatan yang lengkap tentang segala
sesuatu yang terjadi di Gereja setelah Kenaikan Juruselamat.
Lukas menulis terutama sekali tentang pelayanan Rasul Paulus
dan menyertakan beberapa catatan tentang Petrus dan Rasul-
Rasul lainnya. Kisah Para Rasul adalah kitab terakhir di dalam
Perjanjian Baru yang menceritakan sebuah kisah; kitab-kitab
lainnya merupakan surat-surat dan penglihatan-penglihatan
dari masa itu.

Dari Nelayan Menjadi Gembala

1. Apakah yang dimaksud Yesus ketika Dia menyebutkan kata
ini dalam Yohanes 21:15?

2. Siapakah domba-domba yang harus digembalakan oleh
Petrus? (lihat ayat 15–17).

3. Mengapa kiranya Yesus mengajukan pertanyaan yang sama
ini tiga kali kepada Petrus? (lihat Matius 26:69–75).

4. Seberapa baikkah Petrus memetik pelajaran penting ini dari
Juruselamat? (lihat 1 Petrus 5:1–4).

5. Pada awal pelayanan-Nya, Tuhan mengajarkan kepada Petrus
dan Dua Belas Rasul tentang menjadi gembala-gembala yang
sejati. Dia berkata, “Akulah gembala yang baik, dan Aku
mengenal domba-domba-Ku .... Aku memberikan nyawa-Ku
bagi domba-domba-Ku” (Yohanes 10:14–15). Baca Yohanes
21:18–19 dan ceritakan bagaimana Petrus mengikuti teladan
Gembala yang Sejati. Dalam hal-hal apakah Anda dapat secara
simbolis memberikan nyawa Anda untuk menjadi gembala
bagi domba-domba Tuhan?

B

Kisah Para Rasul
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Pernahkah Anda menulis surat kepada seseorang untuk
memberi tahu dia kabar yang menyenangkan? Lukas ingin
agar temannya Teofilus mengetahui bahwa Yesus Kristus
telah bangkit dari kematian dan naik (kembali) ke surga—
kabar paling baik yang pernah diketahui dunia. Lukas
menggambarkan bagaimana Juruselamat telah menyampai-
kan panggilan kepada para Rasul untuk membawa injil ke
seluruh dunia sebelum Kedatangan-Nya yang Kedua.
Setelah Dia naik ke Surga, para malaikat menjanjikan kepa-
da para Rasul bahwa Dia akan kembali di suatu hari yang
akan datang dalam kemuliaan. Para Rasul menerima pang-
gilan Tuhan untuk menyebarkan injil dan menahbiskan
Matias sebagai Rasul baru untuk menggantikan Yudas
Iskariot. Bayangkan bagaimana perasaan Teofilus setelah
menerima berita seperti itu dari Lukas.
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Kisah Para Rasul 1

Kisah Para Rasul 1:8—Garis Besar Kitab Kisah
Para Rasul
Perintah yang diberikan Yesus kepada para Rasul-Nya untuk
menjadi saksi bagi-Nya “di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi” membentuk pola atau garis
besar bagi kitab Kisah Para Rasul: Kisah Para Rasul 1–7 mencatat
pengkhotbahan di Yerusalem, Kisah Para Rasul 8–9 melaporkan
penyebaran injil ke Yudea serta Samaria, dan Kisah Para Rasul
10–28 menceritakan bagaimana injil mulai dibawa ke “ujung
bumi.” Ingatlah pola ini sewaktu Anda membaca Kisah Para
Rasul.

Buku (ayat 1)—Tulisan Sehati (ayat 14)—Dengan
kesatuan

Kisah Para Rasul 1
Yesus Kristus Naik ke Surga

Kisah Para Rasul 1:18—Bagaimanakah Yudas Mati?
Matius 27:5 dan Kisah Para Rasul 1:18 memberikan kesan bahwa
Matius dan Lukas tidak sepakat mengenai bagaimana Yudas mati.
Terjemahan Joseph Smith memperlihatkan bahwa keduanya
benar dengan menjelaskan bahwa Yudas menggantung dirinya,
jatuh tertelungkup dari pohon, dan perutnya terbelah (lihat TJS
terhadap Matius 27:6).

Kisah Para Rasul 1:26—Apakah Undi Itu?
Membuang undi adalah proses yang serupa dengan mengundi
di zaman sekarang. Akan tetapi, para Rasul tidak mengundi
secara acak untuk memilih seorang Rasul baru. Ini adalah metode
yang telah diperintahkan Tuhan agar mereka gunakan di zaman
dahulu sebagai cara bagi-Nya untuk mengungkapkan kehendak-
Nya kepada mereka (lihat Imamat 16:7–8).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 1.

Tugas Bagi para Rasul

Tinjau ulang Kisah Para Rasul 1:1–8 dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut di dalam buku catatan Anda:

1. Berapa lamakah Yesus mengunjungi para Rasul-Nya setelah
Kebangkitan-Nya?

2. Apakah yang Dia ajarkan kepada mereka?

3. Mengapa mereka harus tinggal di Yerusalem? Berapa lama?

4. Apakah yang mereka pelajari tentang pemulihan Israel pada
Kedatangan Kedua?

5. Apakah yang diperintahkan Yesus agar mereka lakukan setelah
mereka menerima Roh Kudus?

Dengan menggunakan keterangan dalam “Garis Besar Kitab
Kisah Para Rasul” dalam bagian “Memahami Tulisan Suci” di
atas, tulislah garis besar kitab Kisah Para Rasul di sebelah ayat 8
di bagian pinggir tulisan suci Anda.

Seorang Rasul Baru Dipilih

Tinjau ulang laporan dalam Kisah Para Rasul 1:13–26 tentang
para Rasul memanggil seorang Rasul baru untuk menggantikan
Yudas, dengan menyimak bagaimana mereka “mengusulkan,”
“berdoa,” dan “membuang undi.” Tulislah satu atau dua kalimat
mengenai masing-masing gagasan kunci ini untuk merangkum
apa yang telah terjadi.

B

A

Laut M
erah

Laut Tengah

Semenanjung 
Saudi Arabia

Yerusalem

Eropa

Laut Hitam

•
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Adakah hari raya yang membawa kembali kenangan istimewa
bagi Anda? Bagi para Rasul, Hari Raya Yahudi, Pentakosta,
menjadi hari yang penuh kenangan. Pada Hari Raya
Pentakosta setelah Kebangkitan Yesus Kristus, para Rasul
mengalami suatu pernyataan Roh Kudus yang menakjubkan.
Mereka yang menyaksikan “semua tercengang-cengang dan
heran” (Kisah Para Rasul 2:7) terhadap apa yang mereka
lihat. Melalui Roh, para Rasul dapat mengkhotbahkan injil
kepada orang-orang Yahudi yang telah datang ke Yerusalem
dari banyak negara berbeda, meskipun orang-orang berbicara
dalam banyak bahasa yang berbeda-beda. Petrus menjelas-
kan bahwa hal itu menggenapi nubuat dalam Yoel 2:28–32
mengenai Roh yang datang sebagai berkat bagi semua orang.
Hari itu dia bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus adalah
Kristus dan mengundang mereka yang mendengarkan untuk
menerima pembaptisan. Kira-kira tiga ribu orang menerima
undangan tersebut dan dibaptiskan ke dalam Gereja.
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Kisah Para Rasul 2

Kisah Para Rasul 2:1–4—Apa yang Terjadi pada Hari
Pentakosta Itu?
Hari Raya Pentakosta, lima puluh hari setelah Paskah, meraya-
kan panen awal musim panas. Hari raya ini menarik perhatian

Pentakosta (ayat 1)—Pesta
panen musim panas

Bertebaran (ayat 3)—
Berserakan

Mengatakannya (ayat 4)—
Mengucapkannya

Bingung (ayat 6)—Heran

Penganut agama Yahudi
(ayat 11)—Orang-orang yang
menjadi percaya

Menurut maksud (ayat 23)—
Sesuai dengan tujuan

Kebinasaan (ayat 27)—
Pembusukan, kehancuran
tubuh

Sangat terharu (ayat 37)—
Tergerak, merasa bersalah

Kisah Para Rasul 2
Hari Kesaksian

banyak orang ke Yerusalem untuk menghadiri pesta dan pera-
yaan. Ketika orang-orang yang percaya berkumpul bersama
pada hari ini, Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus seperti
yang telah Dia janjikan sebelum Dia naik ke surga (lihat Kisah
Para Rasul 1:4–8).

Setelah menerima kuasa ini, para Rasul tidak ragu-ragu berbicara
kepada kerumunan orang banyak mengenai Yesus Kristus.
Mukjizat Pentakosta adalah bahwa Roh Kudus memberikan
kepada para Rasul karunia lidah (lihat A&P 46:11, 24). Semua
orang yang mendengarkan dapat memahami apa yang sedang
dikhotbahkan karena Roh membantu mereka mendengarkan-
nya di dalam bahasa asli mereka. Peristiwa besar ini membawa
tiga ribu anggota baru ke dalam Gereja.

Kisah Para Rasul 2:44—“Segala Kepunyaan Mereka
adalah Kepunyaan Bersama”
Memiliki segala kepunyaan menjadi kepunyaan bersama adalah
memiliki kasih dan persatuan yang sedemikian di Gereja sehingga
semua Orang Suci saling berbagi apa yang mereka miliki dengan
orang-orang miskin di antara mereka. Ini adalah asas injil yang
disebut “pengudusan” (lihat A&P 42:30–39). Penatua Bruce R.
McConkie menjabarkan pengudusan: “Hukum pengudusan ada-
lah di mana kita menguduskan [menyisihkan atau mengabdikan]
waktu kita, bakat kita, dan uang serta harta kita untuk tujuan
Gereja; waktu, bakat, uang dan harta itu haruslah tersedia sejauh
dibutuhkan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di bumi” (dalam
Conference Report, April 1975, 74; atau Ensign, Mei 1975, 50).

Pengudusan adalah salah satu asas yang para Orang Suci harus
belajar menjalankannya agar layak masuk kerajaan selesial
(lihat A&P 105:3–5).

Sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan
hukum pengudusan sewaktu kita bersedia membayar persepu-
luhan dan memberikan sumbangan-sumbangan lainnya yang
membantu orang-orang yang membutuhkan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Kisah Para Rasul 2.

Jadilah Seorang Wartawan Berita

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu sangat
luar biasa. Bayangkan Anda sedang menyaksikan peristiwa-
peristiwa yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2:1–16
sebagai seorang wartawan berita. Tulislah sebuah artikel untuk
surat kabar sore yang menggambarkan siapa yang terlibat dan
apa yang terjadi.

Penggenapan Nubuat

Tinjau ulang Kisah Para Rasul 2:6–21 dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Mengapa menurut Anda sebagian orang yang mendengar
para Rasul tersebut menganggap mereka sedang mabuk?

2. Penjelasan apakah yang diberikan Petrus mengenai perilaku
mereka?

3. Apakah yang telah dilakukan para Rasul yang menggenapi
nubuat dalam Yoel 2:28–32?

4. Kapankah nubuat Yoel akan digenapi kembali? (lihat Joseph
Smith—Sejarah 1:41).

B

A
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Tulislah tentang saat ketika Anda merasakan adanya pencurah-
an Roh di dalam kehidupan Anda.

Perubahan dalam Diri Petrus

1. Bandingkanlah tindakan-tindakan Petrus dalam Kisah Para
Rasul 2:22–36 dengan yang terdapat dalam Yohanes 18:25–27.
Uraikanlah bagaimana dia berubah dan ceritakan apa menurut
Anda yang menyebabkan perubahan tersebut.

2. Bagaimanakah peristiwa-peristiwa pada hari Pentakosta itu
mulai menggenapi janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1:4–5, 8?

3. Baca kesaksian Petrus yang berani tentang Yesus Kristus.
Pilihlah dua gagasan dari kesaksiannya yang paling penting
bagi Anda dan jelaskan mengapa.

“Apakah yang Harus Kami Perbuat?”

Banyak orang yang mendengar Petrus memercayai kesaksian-
nya tentang Kristus dan menanyakan apa yang harus mereka
perbuat. Petrus menyuruh mereka untuk bertobat dan dibaptis-
kan. Kira-kira tiga ribu orang bergabung menjadi anggota
Gereja pada hari itu.

Seandainya Anda memiliki seorang teman yang mengungkapkan
ketertarikannya terhadap Gereja. Tulislah sepucuk surat kepada
teman Anda itu untuk membantunya memahami bagaimana dan
mengapa kita harus mengikuti Yesus Kristus dan bagaimana
kita menjadi anggota Gereja-Nya. Di dalam surat tersebut guna-
kanlah apa yang diucapkan Petrus dalam Kisah Para Rasul
2:37–40 dan nyatakan dalam kata-kata Anda sendiri.

Kisah Para Rasul 3 menceritakan tentang sebuah mukjizat
yang dilakukan Petrus dan Yohanes yang memperlihatkan
kuasa yang telah Yesus berikan kepada mereka. Petrus ber-
henti untuk menolong seorang penyandang cacat yang
mengemis di pintu gerbang bait suci, dengan menggunakan
imamat untuk menyembuhkan orang tersebut. Simaklah
apa yang dinyatakan dengan berani oleh Petrus kepada
orang-orang yang telah berkumpul untuk melihat orang
yang telah disembuhkan tersebut.

Kisah Para Rasul 3
Petrus dengan Berani 

Mengkhotbahkan Pertobatan

D

C
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Kisah Para Rasul 3

Kisah Para Rasul 3:19–21—Petrus Bersaksi tentang
Pemulihan
Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, “Tuhan memberi
tahu para rasul, sebelum kenaikan-Nya, bahwa pemulihan segala
sesuatu bukanlah untuk waktu atau zaman mereka, dan bahwa
bukanlah bagi mereka untuk ‘mengetahui masa dan waktu,
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya’ [Kisah Para
Rasul 1:7]. Petrus dan Paulus amat memperjelas di dalam ajaran-
ajaran mereka bahwa akan datang masa kelegaan injil yang lain
untuk menggantikan zaman di mana mereka tinggal, dan masa
kelegaan terakhir ini akan diberikan tak lama sebelum keda-
tangan kedua Putra Allah, untuk mempersiapkan umat manu-
sia dan bumi bagi pemulihan segala sesuatu yang telah dibi-
carakan oleh semua nabi suci [lihat Kisah Para Rasul 3:21]”
(Doctrines of Salvation, 1:164).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 3.

Petrus Menyembuhkan Pengemis yang
Lumpuh

Tinjau ulang kisah tentang Petrus menyembuhkan pengemis
yang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3:1–11 dan jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah orang lumpuh tersebut pergi ke bait suci?

2. Apakah yang dia inginkan dari Petrus dan Yohanes?

3. Bagaimanakah perasaannya tentang karunia yang malahan
diberikan Petrus kepadanya?

4. Orang lumpuh itu
meminta uang dan teta-
pi sebaliknya diberikan
kekuatan. Bagaimanakah
hal itu dapat disama-
kan dengan cara Tuhan
kadang-kadang menja-
wab permintaan kita?

A

Pukul tiga petang (ayat 1)—
Kira-kira jam 3 sore

Yang lumpuh sejak lahirnya
(ayat 2)—Tidak dapat berjal-
an sejak lahir

Sedekah (ayat 2)—
Sumbangan untuk menolong
orang miskin

Ketidaktahuan (ayat 17)—
Tidak mengetahui kebenaran

Waktu kelegaan (ayat 20)—
Kedatangan Kedua Kristus

Dihapuskan (ayat 19)—
Disingkirkan, diampuni

Pemulihan segala sesuatu
(ayat 21)—Pemulihan injil di
zaman akhir
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Petrus Bersaksi tentang Kuasa yang
Lebih Tinggi

Selidikilah Kisah Para Rasul 3:12–26 dan pilihlah apa yang
menurut Anda merupakan lima ungkapan paling penting
dalam kesaksian Petrus kepada orang-orang Yahudi. Jelaskan
mengapa Anda memilih masing-masing ungkapan tersebut.

Ingatkah Anda betapa marahnya para pemimpin Yahudi
ketika Yesus melakukan mukjizat-mukjizat? Bayangkan
bagaimana perasaan mereka ketika para Rasul mulai melak-
sanakan mukjizat dalam nama Yesus. Sewaktu Anda mem-
baca Kisah Para Rasul 4, carilah betapa Petrus telah menja-
di sangat berani. Juga pikirkanlah tentang mengapa para
pemimpin Yahudi begitu bertekad untuk menghentikan
Petrus dan para Rasul lainnya dari memberikan kesaksian
tentang Yesus Kristus.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 4

Sangat marah (ayat 2)—
Kesal, tersinggung

Keturunan (ayat 6)—Keluarga

Sakit (ayat 9)—Lumpuh

Berunding (ayat 15)—
Berbicara, membahas

Kasih karunia yang melim-
pah-limpah (ayat 33)—Kuasa
dari surga

Kisah Para Rasul 4
Petrus dan Yohanes Ditangkap

B
Kisah Para Rasul 4:1–3—Mengapa Imam-imam dan
Orang-Orang Saduki Sangat Kesal?

Orang-orang seperti Hanas
dan Kayafas adalah orang-
orang Saduki, sekelompok
orang yang mengendalikan
bait suci. Mereka tidak per-
caya kepada Kebangkitan
dan tidak suka kalau Petrus
mengajarkan tentang
Kebangkitan Kristus.
Mereka, bersama para
pemimpin Yahudi dan
orang-orang Roma lainnya,
menyalibkan Kristus karena
ajaran-ajaran-Nya dan
mengira bahwa itu adalah
akhir dari Kekristenan. Para

imam, orang Saduki, dan banyak kelompok orang lainnya sangat
kesal ketika para Rasul terus mengajarkan injil Yesus Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C)
sewaktu Anda mempelajari Kisah Para Rasul 4.

Para Rasul Ditangkap Karena
Menyembuhkan dan Mengajar

Bayangkan Anda berada bersama Petrus dan Yohanes ketika
mereka menyembuhkan si orang lumpuh (lihat Kisah Para
Rasul 3:1–11) dan ketika mereka ditangkap (lihat Kisah Para
Rasul 4:1–30). Seandainya Anda memiliki seorang teman di
sebuah kota lain yang belum mendengar tentang apa yang
telah terjadi. Tulislah sepucuk surat kepada teman Anda itu
dan cobalah untuk menjelaskannya. Pastikan mencantumkan
perincian-perincian berikut:

• Usia orang lumpuh yang telah disembuhkan tersebut

• Mengapa para imam dan orang Saduki kesal

• Pertanyaan yang diajukan imam kepala kepada Petrus

• Bagaimana Petrus menghadapi pengadilan tersebut

• Apa yang mereka perintahkan agar dilakukan Petrus dan
Yohanes serta bagaimana para Rasul menanggapinya

• Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang terjadi

Dengan Kata-Kata Anda Sendiri

Petrus memberikan kesaksian yang sangat kuat tentang Yesus
Kristus meskipun dia tahu bahwa itu berarti akan terancam
nyawanya. Tulislah ulang Kisah Para Rasul 4:8–12, dengan berha-
ti-hati untuk mempertahankan makna asli Petrus.

“Segala Sesuatu Adalah Kepunyaan
Mereka Bersama”

Kisah Para Rasul 4:31–37 adalah kilasan tentang hidup di masa
awal Gereja. Para anggota “sehati dan sejiwa: ... segala sesuatu
adalah kepunyaan mereka bersama” (Kisah Para Rasul 4:32;
lihat juga Kisah Para Rasul 2:42–47; bagian “Memahami Tulisan
Suci” untuk Kisah Para Rasul 2:44, hlm. 104). Baca Kisah Para
Rasul 4:31–37 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di
dalam buku catatan Anda:

C

B

A

Orang Farisi Orang Saduki
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1. Sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh para Orang Suci terda-
hulu itu yang memungkinkan mereka untuk berbagi semua
yang mereka miliki dengan satu sama lain?

2. Berkat-berkat apakah yang dinikmati orang-orang itu karena
dedikasi dan iman mereka?

3. Siapakah yang bertanggung jawab membagikan uang dan
barang-barang yang disumbangkan oleh para Orang Suci?

4. Apakah yang kita lakukan di Gereja dewasa ini yang dapat
menolong mempersiapkan kita menjalankan hukum pengu-
dusan?

5. Bagaimanakah perasaan Anda jika para anggota Gereja di
daerah Anda dipanggil untuk menjalankan hidup seperti ini?

Pernahkah Anda memerhatikan bahwa hidup penuh dengan
pencobaan? Tidaklah mengherankan ketika orang jahat
mengalami kesulitan, tetapi orang benar telah diberi tahu
bahwa mereka juga harus menanggung cobaan dan godaan
(lihat Kisah Para Rasul 14:22; James 1:12). Mengatasi pen-
cobaan-pencobaan ini membuahkan permuliaan bagi orang
yang benar (lihat Alma 36:3).

Kisah Para Rasul 5 berisikan ilustrasi yang bagus tentang
asas ini. Para Rasul tahu bahwa jika mereka terus menjun-
jung kebenaran maka mereka akan menghadapi kesulitan
besar. Tetapi bandingkanlah apa yang terjadi kepada mereka
dengan apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira, yang
memilih untuk tidak melakukan hal yang benar.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 5

Setahu (ayat 2)—Dengan
sepengetahuan

Merencanakan (ayat 4)—
Memikirkan

Mengafani mayat itu (ayat
6)—Membungkus mayat
orang itu dengan kain kapan

Iri hati (ayat 17)—Marah
karena merasa benar sendiri,
cemburu

Semua pengawal ada di tem-
patnya (ayat 23)—Semua
penjaga berdiri di luar

Cemas dan bertanya apa
yang telah terjadi dengan
rasul-rasul itu (ayat 24)—
Bertanya-tanya apa yang
akan terjadi kelak

Pertimbangkanlah baik-baik
(ayat 35)—Pikirkanlah
dengan saksama

Lenyap (ayat 36, 38)—Sirna

Kisah Para Rasul 5
Dibebaskan dari Penjara

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 5.

Rasul-Rasul Dipenjarakan Lagi!

Di bawah ini Anda akan menemukan kemungkinan judul berita
utama surat kabar untuk cerita dalam Kisah Para Rasul 5:12–32
tentang para Rasul yang masuk penjara lagi. Bandingkanlah
masing-masing judul berita utama dengan ceritanya dan tulislah
satu atau dua kalimat untuk menjelaskan apa yang dimaksud
oleh judul-judul berita utama tersebut.

1. Orang Banyak Berkumpul untuk Penyembuhan (lihat ayat 16)

2. Orang-Orang yang Tak Bersalah Dipenjarakan (lihat ayat 18)

3. Ke Luar dari Penjara secara Ajaib (lihat ayat 22)

4. Orang-Orang Kristen Menentang Imam Besar (lihat ayat 29)

Apakah yang Dia Pikirkan?

Tinjau ulang Kisah Para Rasul 5:34–42. Tulislah masukan jurnal
di dalam buku catatan Anda seolah-olah Anda berada di sana
bersama Petrus. Laporkanlah tindakan-tindakan Mahkamah
Agama, khususnya Gamaliel, dan jelaskan apa menurut Anda
yang dimaksud oleh Gamaliel.

Dalam Kisah Para Rasul 5 Anda membaca tentang murid-
murid bersukacita “karena mereka telah dianggap layak
menderita penghinaan oleh karena nama Yesus” (Kisah Para
Rasul 5:41). Dalam Kisah Para Rasul 6–7 Anda akan mem-
baca tentang salah seorang di antara murid-murid terdahulu
itu yang tidak takut mati demi mempertahankan imannya.

Kisah Para Rasul 6–7
Kematian Stefanus

B

A
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Stefanus memberikan kesaksian tentang kebenaran dengan
sangat berani sehingga orang-orang jahat melempari dia
dengan batu sampai mati. Sewaktu Anda membaca pasal-
pasal ini, carilah siapa Stefanus itu dan apa yang dia ucapkan
yang membuat orang-orang cukup marah untuk membu-
nuhnya.

Anda mungkin tidak akan diminta untuk mati demi kesak-
sian Anda seperti Stefanus. Akan tetapi, Anda mungkin
saja diminta untuk menghadapi tantangan-tantangan lain-
nya sewaktu Anda berusaha untuk melakukan hal yang
Anda tahu adalah benar. Apakah Anda siap?

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 6

Kisah Para Rasul 6:1–6—Tujuh Pemimpin Baru Dipilih
Ketika Gereja tumbuh dari beberapa gelintir orang menjadi
ribuan anggota, para Rasul membutuhkan lebih banyak pemim-
pin untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka.
Mereka memanggil dan menahbiskan tujuh pria yang hidup
selaras dengan Roh. Di zaman sekarang tujuh pria juga mem-
bantu para Rasul. Mereka adalah ke tujuh Presiden Tujuh Puluh.
Orang-orang ini memimpin pekerjaan Tujuh Puluh dan mem-
bantu mengawasi kerajaan Allah di seluruh dunia. Organisasi
dan tugas-tugas Tujuh Puluh telah mengalami sejumlah peru-
bahan sewaktu organisasi Gereja telah bekembang.

Kisah Para Rasul 7

Kisah Para Rasul 7:19–25—Apakah Musa Tahu Siapa
Dirinya?

Pasal-pasal pertama kitab
Keluaran memberi tahu kita
bahwa Musa tahu bahwa dia
orang Ibrani, bukan orang
Mesir. Akan tetapi, Keluaran
tidak memberi tahu kita bahwa
Musa tahu sesuatu tentang
pemanggilan dan tujuan hidup-
nya. Meskipun demikian,
Stefanus pastilah memiliki lebih
banyak keterangan daripada
yang kita miliki sekarang di
dalam Perjanjian Lama kita,
karena dia bersaksi bahwa

Musa tahu dan “Allah memakai dia untuk menyelamatkan
mereka” dari perbudakan orang Mesir (Kisah Para Rasul 7:25).
Demikian pula, Rasul Paulus mengatakan bahwa Musa 

Pendatang (ayat 6)—Yang
menetap

Bala tentara langit (ayat
42)—Matahari, bulan, bin-
tang-bintang

Dihalau (ayat 45)—Diusir,
dipaksa ke luar

Yang tidak bersunat hati
(ayat 51)—Yang jahat

Pelayanan sehari-hari (ayat
1)—Pengurusan harian bagi
orang yang miskin dan yang
membutuhkan

Menghasut (ayat 11)—
Menyogok supaya berbohong

Kata-kata hujat (ayat 11)—
Tidak menghormati Allah,
menghina

“menolak disebut anak putri Firaun, karena dia lebih suka men-
derita sengsara dengan umat Allah” (Ibrani 11:24–25).

Jika Musa tahu tentang pemanggilannya, dari manakah dia
mengetahui hal itu? Mungkin dia mengetahuinya dari nubuat.
Terjemahan Joseph Smith berisikan sebuah khotbah yang diberi-
kan oleh Yusuf (yang dijual ke Mesir) kepada umatnya sebelum
dia mati. Di dalam khotbah itu dia menubuatkan bahwa Tuhan
akan mengutus seorang pembebas untuk membawa Israel ke
luar dari Mesir dan bahwa namanya adalah Musa. Nabi Lehi
juga mengutip bagian dari khotbah itu dalam 2 Nefi 3:6–10.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau kegiatan B dan C sewaktu Anda
mempelajari Kisah Para Rasul 7.

Stefanus, Contoh Teladan bagi 
Hamba-Hamba yang Setia

Dalam Kisah Para Rasul 6:3–8 Stefanus, salah seorang di antara
tujuh orang yang dipilih untuk membantu para Rasul, digam-
barkan sebagai orang yang jujur dan penuh dengan Roh Kudus,
hikmat, iman, dan kuasa doa. Tinjau ulang kisah tentang Stefanus
dalam Kisah Para Rasul 6–7 dan berikan beberapa contoh bagai-
mana Stefanus memperlihatkan masing-masing dari sifat-sifat
tersebut.

Musa, Sosok Nubuat dan Takdir

Tinjau ulang uraian Stefanus tentang Musa dalam Kisah Para
Rasul 7:19–29 dan uraian Paulus dalam Ibrani 11:24–25. Tulislah
di dalam buku catatan Anda apa yang telah Anda pelajari tentang
Musa yang tidak Anda ketahui sebelumnya.

Penguasaan Tulisan Suci—Kisah Para
Rasul 7:55–56

Sebelum Stefanus dilempari dengan batu sampai mati karena
kesaksiannya tentang Juruselamat, dia bersaksi bahwa dia
melihat-Nya dalam suatu penglihatan yang indah. Baca Kisah
Para Rasul 7:55–60 dan tandailah perkataannya di dalam tulisan
suci Anda. Tulislah sebuah rangkuman dari kata-kata terakhir-
nya dan apa yang membuat Anda terkesan tentangnya.

Pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan berani dan
penuh semangat karena Anda mengira Anda melakukan hal
yang benar, tetapi mendapati kemudian bahwa yang Anda
lakukan ternyata tidak benar? Kisah Para Rasul 8–9 mem-
perkenalkan kita kepada Saulus dari Tarsus, seorang Farisi.
Saulus adalah salah seorang di antara mereka yang, seperti
yang diramalkan Juruselamat, menganggap menganiaya para

Kisah Para Rasul 8–9
Dipertobatkannya Saulus

C

B
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pengikut Yesus dari
Nazaret adalah melakukan
pelayanan kepada Allah
(lihat Yohanes 16:2). Tetapi
keinginan terbesar Saulus
adalah melakukan hal yang
benar. Dalam pasal-pasal
ini Anda akan membaca
tentang bagaimana Saulus
si orang Farisi menjadi
Paulus sang Rasul dan
berubah dari penganiaya
menjadi nabi.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 8

Kisah Para Rasul 8:14–17—Kuasa untuk Memberikan
Karunia Roh Kudus 
Kita belajar dari wahyu modern bahwa ada perbedaan dalam
wewenang antara Imamat Harun dan Imamat Melkisedek. Imamat
Harun memegang wewenang untuk membaptiskan (lihat A&P
20:46), tetapi wewenang tambahan diperlukan untuk menganuge-
rahkan karunia Roh Kudus. Imamat Melkisedek adalah wewenang
yang lebih tinggi tersebut. Dengannya, orang dapat menganuge-
rahkan semua berkat rohani Gereja, termasuk karunia Roh Kudus
(lihat A&P 20:38–41). Pekerjaan misi Filipus di Samaria menggam-
barkan perbedaan dalam wewenang ini. Karena dia memegang
Imamat Harun dia memiliki wewenang untuk mengajar dan mem-
baptiskan orang-orang, tetapi para Rasul harus datang untuk
memberikan kepada para anggota baru karunia Roh Kudus.

Kisah Para Rasul 9

Kisah Para Rasul 9:7—Apakah yang Dilihat dan
Didengar Orang-Orang Itu?
Terjemahan Joseph Smith dari ayat ini menyatakan bahwa mereka
yang ikut dalam perjalanan bersama Saulus benar-benar melihat
terang, dan merasa takut; tetapi mereka tidak mendengar suara
Dia yang berbicara kepada Saulus, sehingga menghilangkan per-
bedaan di dalam laporan mengenai apa yang dilihat dan dide-
ngar orang-orang itu sewaktu Paulus mengalami kejadian dalam
Kisah Para Rasul 9:7 dan 22:9 (lihat TJS terhadap Kisah Para
Rasul 9:7).

Yang mengikuti jalan Tuhan
(ayat 2)—Siapa saja yang per-
caya kepada Yesus Kristus

Alat pilihan (ayat 15)—
Orang yang telah ditahbiskan

sebelumnya bagi pelayanan
khusus

Mencoba (ayat 26)—Berusaha

Berusaha membinasakan
(ayat 3)—Menyebabkan keka-
cauan dan kehancuran 

Menakjubkan (ayat 9)—
Memesona

Empedu yang pahit (ayat
23)—Kejahatan yang amat
sangat

Terjerat dalam kejahatan
(ayat 23)—Perbudakan dosa

Sida-sida (ayat 27)—Hamba
yang dipercaya

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan-kegiatan A–C sewaktu Anda mempelajari
Kisah Para Rasul 8–9.

Simon si Tukang Sihir

Para anggota Gereja menghadapi penganiayaan berat karena
para penganiaya seperti Saulus dan harus melarikan diri dari
Yerusalem. Filipus melarikan diri ke Samaria di mana dia bertemu
dengan Simon, seorang tukang sihir. Tinjau ulang Kisah Para
Rasul 8:1–24 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah pandangan orang tentang Simon sebelum Filipus
datang?

2. Dari manakah mereka mengira kekuatan Simon berasal?

3. Apakah pendapat Simon tentang pesan Filipus?

4. Mengapa Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria? (lihat bagian
“Memahami Tulisan Suci” untuk Kisah Para Rasul 8:14–17).

5. Apakah yang diinginkan Simon dari Petrus?

6. Apakah yang diajarkan Petrus kepada Simon tentang
keimamatan?

Filipus dan Orang Etiopia

Filipus mengambil banyak kesempatan untuk menggunakan
imamatnya sewaktu dia mengadakan perjalanan. Ketika dia
melihat seorang Etiopia mengalami kesulitan memahami tulisan
suci, dia berlari dan mengkhotbahkan injil pertobatan kepada-
nya. Dalam Ajaran dan Perjanjian 13 kita belajar bahwa Imamat
Harun memegang kunci-kunci, atau kuasa, untuk (1) menerima
pelayanan para malaikat, (2) mengajarkan injil pertobatan, dan
(3) membaptiskan melalui pencelupan bagi pengampunan dosa-
dosa. Baca Kisah Para Rasul 8:26–40 dan uraikan di dalam buku
catatan Anda bagaimana Filipus menggunakan masing-masing
kuasa tersebut.

“Saulus, Mengapakah Engkau
Menganiaya Aku?”

Kisah Para Rasul 9:1–31 berisikan sebuah laporan tentang pertobat-
an Saulus yang menakjubkan dalam perjalanan menuju Damsyik
dan permulaan karier misionarinya. Beberapa peristiwa mem-
bantu kita memahami mengapa Saulus (yang kemudian dikenal
sebagai Paulus) begitu setia pada injil setelah pengalaman ini.

1. Dari pembacaan Anda akan Kisah Para Rasul 9, tulislah sebu-
ah penjelasan mengenai masing-masing peristiwa yang
digambarkan.
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2. Tulislah sebuah paragraf yang merangkum apa yang diajarkan
pasal ini tentang Saulus dan tentang kesabaran Tuhan terha-
dap anak-anak-Nya, khususnya mereka yang ingin berbuat
apa yang benar.

Sejak zaman Musa sudah dibuat perbedaan yang sangat jelas
antara umat perjanjian Allah dan orang-orang lainnya.
Orang-orang Yahudi percaya bahwa satu-satunya cara agar
orang bukan Yahudi dapat diterima Allah adalah pertama-
tama orang tersebut harus menjadi orang Yahudi dengan
patuh pada semua tata cara dan persyaratan Hukum Musa.

Petrus memiliki dua pengalaman yang secara dramatis telah
mengubah praktik Gereja dan seribu tahun adat istiadat
orang-orang Yahudi. Melalui sebuah penglihatan, dia bela-
jar bahwa sesungguhnya Allah “tidak membedakan orang”
(Kisah Para Rasul 10:34). Petrus kemudian mengadakan
pertemuan yang luar biasa dengan beberapa orang bukan
Yahudi yang setia. Sampai saat itu tampaknya semua yang
telah menjadi anggota Gereja adalah orang-orang Yahudi
atau orang-orang bukan Yahudi yang sebelumnya telah
dipertobatkan pada agama Yahudi. Petrus berhasil mengajar
orang-orang bahwa Hukum Musa telah digenapi seluruh-
nya dan bahwa orang-orang bukan Yahudi dapat langsung
menjadi anggota Gereja tanpa terlebih dahulu harus menjadi
orang Yahudi.
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Kisah Para Rasul 10

Cara menyebut waktu di zaman
Yesus

Kisah Para Rasul 10—Persamaan di Zaman Modern
Penglihatan Petrus, yang mengajarkan kepadanya bahwa Allah
“tidak membedakan orang” (Kisah Para Rasul 10:34), membawa

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

Jam dua belas 

Jam
tiga

petang

Jam
sembilan

pagi

Jam enam petang

Sedekah (ayat 4)—
Sumbangan bagi orang miskin

Pukul dua belas (ayat 9)—
Kira-kira tengah hari

Diliputi kuasa ilahi (ayat
10)—Roh yang Suci datang
kepadanya

Haram dan tidak tahir (ayat
14)—Dilarang menurut
Hukum Musa

Menyertai (ayat 23)—Pergi
bersama

Dari golongan bersunat (ayat
45)—Orang-orang Yahudi
yang menjadi orang Kristen

Perwira (ayat 1)—Komandan
militer Roma

Jam tiga petang (ayat 3)—
Kira-kira jam tiga sore

Kisah Para Rasul 10
Injil untuk 

Setiap Orang

perubahan besar di Gereja. Untuk pertama kalinya, orang-orang
bukan Yahudi dibaptiskan menjadi anggota Gereja tanpa harus
mematuhi persyaratan Hukum Musa. Hal ini membantu Gereja
tumbuh dengan cepat di antara semua orang, bukan hanya di
antara orang-orang Yahudi.

Situasi yang sama terjadi di Gereja di zaman kita. Sejak masa
Perjanjian Lama, Bapa Surgawi telah membatasi hak untuk
memegang keimamatan. Pada zaman Abraham hak untuk
memiliki imamat bersifat patriarkal, artinya imamat itu diturun-
kan dari bapak ke anak (lihat A&P 107:40; Abraham 1:2–4, 26–27).
Di zaman Musa Imamat Melkisedek diambil dari Israel dan
Imamat Harun dipegang hanya oleh suku Lewi (lihat Bilangan
18:6–8). Ketika injil dipulihkan di zaman akhir, Imamat Melkisedek
juga dipulihkan dan hak untuk menyandang imamat itu diberi-
kan kepada banyak orang di luar keturunan Israel.

Pada bulan Juni tahun 1978 Tuhan mewahyukan kepada Presiden
Spencer W. Kimball bahwa waktunya telah tiba agar “semua
anggota pria Gereja yang layak dapat ditahbiskan kepada kei-
mamatan tanpa memandang ras atau warna kulit” (Pernyataan
Resmi 2). Kembali Tuhan bertindak untuk menolong Gereja mem-
bawa injil kepada semua anak Bapa Surgawi di seluruh dunia.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 10.

Seribu Tahun Hukum dan Adat Istiadat
Musa Diakhiri Melalui Wahyu

Penglihatan Petrus tentang Kain Lebar

Buatlah sebuah gambar tentang penglihatan Petrus akan kain
lebar itu atau buatlah daftar binatang-binatang haram yang
mungkin telah dilihat Petrus. Lihat Imamat 11 untuk daftar
binatang-binatang yang haram.

Kisah Para Rasul 11–12
Menjadi Orang Kristen

B

Setelah membaca Kisah Para Rasul 10, tulislah sebuah masukan
jurnal tentang pengalaman Petrus seolah-olah Anda adalah dia.
Bayangkan bagaimana kiranya rasanya menerima wahyu yang
mengakhiri praktik Hukum Musa yang telah dipatuhi selama
berabad-abad. Pastikan untuk menceritakan tentang peristiwa-
peristiwa berikut dan bagaimana mungkin perasaan Petrus ten-
tang hal itu:

• Penglihatan Petrus di atas rumah (lihat ayat 9–16)

• Penglihatan Kornelius (lihat ayat 1–8)

• Pertemuan Petrus dengan orang-orang bukan Yahudi (lihat
ayat 17–48)

Jelaskan mengapa ini merupakan suatu peristiwa yang begitu
menakjubkan (lihat pendahuluan untuk Kisah Para Rasul 10).

A
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Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir, kita adalah orang Kristen. Kita tahu
bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin Gereja ini. Kita tahu
bahwa Dia adalah Juruselamat dan Penebus kita. Sebagai
orang Kristen, kita berusaha untuk mengikuti teladan-Nya
dalam segala hal.

Kisah Para Rasul 11–12 memperlihatkan bagaimana Yesus
Kristus membimbing Gereja-Nya terdahulu melalui wahyu
dan memberkati para Orang Suci pada masa-masa yang sulit.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 11

Kisah Para Rasul 12

Kisah Para Rasul 12:1–3, 21–23—Raja Herodes Mana
yang Jahat?
Ada beberapa Herodes disebutkan dalam Perjanjian Baru. Raja
Herodes pada waktu kelahiran Kristus adalah ayah dan kakek
dari Herodes-Herodes lainnya (lihat Kamus Alkitab, “Herodes”).
Dia menjadi raja karena berteman secara politik dengan Roma.
Dia bukan orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi membenci dia
karena kekejamannya. Herodes yang membunuh Yakobus adalah
Herodes Agripa I, cucu dari Herodes pertama. Dia menganiaya
orang-orang Kristen karena dia ingin sekali menyenangkan para
pemimpin Yahudi. Putranya, Herodes Agripa II, mendengarkan
Paulus mengajarkan injil dan tidak menemukan adanya kesa-
lahan di dalam dirinya (lihat Kisah Para Rasul 25:13–26:32).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 12.

Nabi Mengumumkan Perubahan
Kebijaksanaan yang Besar

1. Tinjau ulang Kisah Para Rasul 11:1–18 dan jawablah perta-
nyaan-pertanyaan berikut:

a. Bagaimanakah reaksi para Orang Suci di Yerusalem ketika
mereka mendengar bahwa Petrus telah mengadakan perte-
muan dan makan dengan orang-orang bukan Yahudi?

b. Apakah yang diucapkan Petrus untuk membela dirinya
(lihat Kisah Para Rasul 11:4–17)?

c. Apakah yang dilakukan oleh para Orang Suci ketika mereka
mendengar penjelasan Petrus?

A

Bertindak dengan keras (ayat
1)—Mempersulit, menganiaya

Menepuk (ayat 7)—Memukul

Ikatlah pinggangmu (ayat
8)—Kencangkanlah pakaian-
mu dengan ikat pinggang

Tempat kawal pertama dan
tempat kawal kedua (ayat

10)—Tempat para pengawal
pertama dan kedua

Tetap mengatakan (ayat
15)—Bersikeras

Memberikan isyarat (ayat 17)—
Membuat tanda dengan tangan

Gemparlah (ayat 18)—
Gaduhlah

Berselisih pendapat (ayat
2)—Berdebat 

Menjelaskan (ayat 4)—
Menerangkan

Oleh kuasa Roh (ayat 28)—
Diperlihatkan kebenaran oleh
Roh

2. Baca Ajaran dan Perjanjian 21:4–6 dan jelaskan mengapa
perlu mengikuti wahyu-wahyu yang diberikan Tuhan mela-
lui nabi-Nya.

Seorang Malaikat Menolong Petrus
Melarikan Diri

Kisah dalam
Kisah Para Rasul
12:1–19 adalah
kisah yang luar
biasa. Buatlah
daftar apa menu-
rut Anda meru-
pakan tiga atau
empat peristiwa
penting di dalam
ayat-ayat ini dan
jelaskan menga-
pa peristiwa-
peristiwa terse-
but membuat
Anda terkesan.

Di negara-negara manakah misionaris dari keluarga atau
daerah Anda pernah melayani? Misionaris sekarang diki-
rim hampir ke mana saja di seluruh dunia. Paulus memain-
kan bagian penting dalam memulai usaha misi yang men-
dunia ini.

Kisah Para Rasul 13 menceritakan tentang Paulus yang
dipanggil untuk melaksanakan perjalanan misi pertamanya.

Kisah Para Rasul 13–14
Misi Pertama Paulus

B
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Dia meninggalkan Antiokhia bersama Barnabas serta menem-
puh perjalanan ke Siprus dan yang sekarang disebut Turki.
Banyak orang menerima pesannya, tetapi yang lainnya
menganggap dia sebagai musuh dan berusaha menghentikan
pekerjaan yang sedang dia laksanakan. Meskipun adanya
perlawanan ini, dia dapat memulai banyak cabang baru
Gereja ke mana pun dia pergi. Seperti misionaris-misionaris
yang Anda kenal, Paulus melayani dengan segenap hatinya
untuk membawa injil kepada orang-orang di dunia.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 13

Kisah Para Rasul 14

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Kisah Para Rasul 13–14.

Misi Paulus Dimulai

Baca Kisah Para Rasul 13:1–5 dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah Paulus (Saulus) dipanggil untuk melayani misi?

2. Siapakah yang dipanggil untuk melayani bersama Paulus?

3. Bagaimanakah Pasal-Pasal kepercayaan kelima berlaku untuk
situasi itu?

A

Membuat mereka gusar (ayat
2)—Menghasut mereka untuk
menentang

Zeus ... Hermes (ayat 12)—
Dua dewa berhala menurut
mitos Roma

Khususkanlah (ayat 2)—
Tahbiskanlah untuk melayani
misi

Tipu muslihat (ayat 10)—
Kebohongan, tipu daya

Kebinasaan (ayat 35–37)—
Membusuknya tubuh

Memperoleh pembebasan
(ayat 39)—Diampuni, dinya-
takan tidak bersalah 

Penganut-penganut agama
Yahudi (ayat 43)—Orang-
orang yang menjadi percaya

Mengusir (ayat 50)—
Memaksa pergi

Mengajar di Rumah Ibadat

Paulus menggunakan pendekatan yang sama untuk mengajar-
kan injil di Antiokhia dengan yang dia gunakan di sebagian
besar tempat misi pertamanya. Sewaktu Anda membaca Kisah
Para Rasul 13:14–52, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di
dalam buku catatan Anda:

1. Ke manakah Paulus pertama-tama pergi ketika dia ingin
mengajarkan injil di Antiokhia?

2. Mengapa Paulus mengingatkan orang-orang tentang sejarah
bangsa Israel? (lihat Kisah Para Rasul 13:16–22).

3. Bagaimanakah reaksi
orang-orang di Antiokhia
dibandingkan dengan
cara orang-orang
menanggapi para misio-
naris di zaman seka-
rang?

Kesengsaraan dan Kerajaan Allah

Paulus mengatakan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah
hanya setelah mengalami banyak kesengsaraan (lihat Kisah Para
Rasul 14:22). Bandingkanlah apa yang terjadi dengan Paulus
dalam Kisah Para Rasul 14:6–18 dengan apa yang terjadi dalam
ayat 19–21. Bagaimanakah masing-masing pengalaman tersebut
merupakan contoh dari apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 22?

Adakanlah Perjalanan Bersama Paulus

Di dalam buku catatan Anda, gambarlah sebuah peta seperti
yang diperlihatkan di bawah. Berilah label tempat-tempat yang
dikunjungi Paulus pada misi pertamanya dan gunakanlah
tanda-tanda panah untuk memperlihatkan rute perjalanannya.

Kisah Para 
Rasul 13:5

SI
R

IA

Laut Tengah

GALATIA

Kisah Para 
Rasul 13:4

Kisah Para 
Rasul 13:6

Kisah Para 
Rasul 13:13

Kisah Para 
Rasul 13:14

Kisah Para Rasul 13:51
Kisah Para 
Rasul 14:8

Kisah Para 
Rasul 14:20

SIPRUS

KAPADOKIA

PAMFILIA

KIL
IK

IA

D

C

B
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Pernahkah anggota Gereja bingung mengenai apa ajaran
Gereja yang benar? Dalam Kisah Para Rasul 15 kita mem-
baca tentang situasi seperti itu pada masa Gereja terdahulu.
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang telah menjadi
anggota Gereja merasa bahwa Hukum Musa dan tata cara
sunatan masih diperlukan. Mereka bahkan menuntut agar
orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi orang Kristen
mengikuti adat istiadat tersebut. Sewaktu Anda membaca
pasal ini, simaklah bagaimana perselisihan-perselisihan
tentang ajaran diselesaikan di Gereja. Tahukah Anda
contoh-contoh zaman modern tentang proses menyele-
saikan perselisihan ajaran ini?

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 15

Kisah Para Rasul 15:1–5—Orang-Orang Kristen
Keturunan Yahudi dan Orang-Orang Kristen bukan
Yahudi
Seperti yang telah Anda pelajari dari kitab-kitab Injil, orang-orang
Farisi adalah orang Yahudi yang mematuhi dengan ketat
Hukum Musa dan adat istiadat nenek moyang (lihat pendahulu-
an untuk Matius 12 dalam penuntun belajar ini, hlm. 22). Ketika
beberapa di antara orang-orang Farisi itu menjadi percaya kepada
injil Yesus Kristus, mereka tetap ingin mempertahankan adat
istiadat mereka dan percaya bahwa setiap orang yang menjadi
anggota Gereja, termasuk orang-orang bukan Yahudi, harus ber-
buat hal serupa.

Paulus memahami bahwa itu tidaklah benar karena Hukum
Musa, termasuk persyaratan sunat, telah digenapi di dalam
Yesus Kristus (lihat Lukas 24:44; 3 Nefi 15:4–5). Orang-orang
Kristen keturunan Yahudi maupun orang Kristen bukan
Yahudi tidak perlu lagi menjalankan hukum yang lebih rendah.
Ketidaksepakatan antara Paulus dan orang-orang Kristen ketu-
runan Yahudi menyebabkan perselisihan di Gereja yang hanya
dapat diselesaikan oleh para Raul dalam suatu Sidang Gereja.

Dalam sidang tersebut, Petrus menjelaskan bahwa Tuhan telah
mewahyukan kepadanya bahwa orang-orang bukan Yahudi yang
telah menjadi percaya diterima oleh Allah tanpa harus meng-
ikuti peraturan Hukum Musa (lihat Kisah Para Rasul 10).
Sidang tersebut memutuskan untuk menuntut kepatuhan hanya
pada sebagian saja dari hukum yang lama, termasuk yang men-

Membantah (ayat 2)—
Berargumentasi

Menjauhkan diri dari makan-
an yang telah dicemarkan
berhala (ayat 20)—Menolak

mengambil bagian dalam
penyembahan berhala

Perselisihan (ayat 39)—
Perdebatan, pertengkaran
mulut

Kisah Para Rasul 15
Sidang Yerusalem

jauhkan orang-orang dari penyembahan berhala. Simaklah pro-
ses bagaimana masalah tersebut diatasi:

• Para pemimpin Gereja mengadakan sidang [pertemuan] untuk
mempertimbangkan masalahnya (lihat Kisah Para Rasul
15:1–6).

• Nabi dan Presiden Gereja menjelaskan apa yang telah diwah-
yukan Tuhan mengenai masalah tersebut (lihat ayat 7–11).

• Para pemimpin Gereja lainnya berbicara untuk mendukung
anjuran dari Presiden dan menegaskan bahwa jawaban terse-
but berasal dari Allah (lihat ayat 12–20).

• Keputusan sidang disampaikan kepada para anggota lainnya
(lihat ayat 22–31).

Kedua Pernyataan Resmi (setelah A&P 138). adalah contoh
modern dari proses ini di Gereja.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 15.

Mengatasi Perselisihan tentang Ajaran

Dalam Kisah Para Rasul 15 terdapat contoh mengenai bagaimana
perselisihan yang menyangkut ajaran diselesaikan di dalam
Gereja Tuhan (lihat bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk
Kisah Para Rasul 15:1–5). Tinjau ulang pertanyaan-pertanyaan
berikut tentang menyelesaikan perselisihan dan tulislah jawaban-
jawabannya di dalam buku catatan Anda:

1. Tentang apakah perselisihan yang terdapat dalam Kisah Para
Rasul 15? Kepada siapakah orang-orang pergi untuk mem-
peroleh jawaban?

2. Siapakah yang pertama berdiri untuk menjawab pertanyaan
tersebut? Apakah pemanggilannya di Gereja? (lihat Matius
16:16–19). Dari manakah dia tahu bahwa Allah menerima
orang-orang bukan Yahudi, yang telah percaya dan bertobat
serta tidak menuntut mereka untuk menjalankan Hukum
Musa? (lihat Kisah Para Rasul 10).

3. Pemimpin-peminpin Gereja yang lain manakah yang berbicara?
Apakah mereka setuju atau tidak setuju? (lihat Kisah Para
Rasul 15:12–22).

4. Bagaimanakah para anggota Gereja yang lain mengetahui
jawaban terhadap perselisihan itu? (lihat Kisah Para Rasul
15:22–31).

5. Contoh-contoh apakah yang kita miliki dari proses ini di
Gereja sekarang?

Perbedaan Budaya dalam Gereja yang
Mendunia.

Perselisihan mengenai sunat dan Hukum Musa dalam Kisah Para
Rasul 15 bukan hanya sekadar perselisihan tentang ajaran, tetapi
juga merupakan suatu benturan budaya dan adat istiadat. Orang-
orang bukan Yahudi yang telah dijadikan percaya oleh Paulus
datang dari berbagai negara yang berbeda dan adat istiadat
mereka sangat berlainan dengan adat istiadat orang-orang
Yahudi. Penatua Richard G. Scott, anggota Kuorum Dua Belas
Rasul, mengatakan,

“Penghormatan terhadap suku, warisan budaya, atau kebangsa-
an dapat menjadi sangat sehat dan bermanfaat, tetapi hal itu juga
dapat melestarikan pola-pola hidup yang seharusnya disingkir-
kan oleh Orang Suci Zaman Akhir yang setia ....

B

A
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[Presiden Howard W. Hunter mengatakan], ‘Saya menganjurkan
agar Anda menempatkan prioritas paling tinggi pada keanggo-
taan Anda dalam Gereja Yesus Kristus. Ukurlah apa pun yang
orang lain minta agar Anda lakukan, baik itu dari keluarga Anda
sendiri, orang-orang yang Anda kasihi, warisan budaya Anda,
atau adat istiadat yang telah Anda warisi—ukurlah segala sesuatu
dengan ajaran-ajaran Juruselamat. Jika Anda menemukan per-
bedaan dari ajaran-ajaran tersebut, kesampingkanlah hal itu dan
janganlah mengikutinya. Itu tidak akan membawa kebahagiaan
bagi Anda’ (Prepare Yourself [brosur, 1996], 1–2)” (dalam
Conference Report, April 1998, 112; atau Ensign, Mei 1998, 85).

Pikirkanlah tentang suatu adat istiadat yang mungkin penting
bagi para anggota Gereja dari sebuah negara dan bukan dari
negara lainnya. Tulislah contoh Anda dan jelaskan apa yang
menurut Anda harus dilakukan seseorang mengenai adat istia-
dat tersebut menurut Presiden Hunter dan Penatua Scott.

Kesulitan-kesulitan apakah yang mungkin dihadapi orang
ketika mereka mengunjungi negara lain? Kita memiliki
banyak kenyamanan modern dewasa ini yang membuat
perjalanan jauh lebih mudah daripada lima puluh tahun
yang lalu. Bayangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi
seorang pelancong dahulu pada tahun 50. Dalam Kisah
Para Rasul 15:40–18:22 kita membaca tentang perjalanan
Paulus pada perjalanan misionarinya yang kedua. Dia
dengan sukarela mau menanggung risiko-risiko perjalanan,
penganiayaan, dan banyak rintangan lainnya sementara
dia menyebarkan injil. Sewaktu Anda membaca Kisah Para
Rasul 16, pikirkanlah tentang bagaimana pengalaman-
pengalaman Paulus dibandingkan dengan pengalaman-
pengalaman misionaris di zaman kita serkarang.

Kisah Para Rasul 16
Paulus Mengawali Misinya 

yang Kedua

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 16

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 16.

Misi Paulus ke Filipi

Tinjau ulang Kisah Para Rasul 16:6–15 dan urutkanlah peristiwa-
peristiwa berikut sesuai dengan urutan yang terjadi dalam bagian
tulisan suci tersebut:

• Paulus mengadakan perjalanan ke Filipi.

• Paulus bertemu Timotius.

• Roh tidak mengizinkan Paulus berkhotbah di wilayah-wilayah
tertentu.

• Paulus melihat sebuah penglihatan tentang seseorang dari
Makedonia.

• Paulus bertemu dengan Lidia

Ceritakan Kisah tentang Paulus dan
Tukang Tenung

Kisah Para Rasul 16 menceritakan kisah tentang kunjungan
misioner Paulus ke Filipi. Ceritakanlah kisah tersebut dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Mengapa Paulus pergi ke kota Filipi di Makedonia?

2. Siapakah Lidia?

3. Mengapa Paulus tidak ingin tukang tenung itu bersaksi
bahwa dia dan Silas adalah “hamba Allah Yang Mahatinggi”?

B

A

Mencoba (ayat 7)—Berusaha 

Mendesak (ayat 15)—
Mengimbau dengan sangat

Roh tenung (ayat 16)—Ilmu
nujum yang jahat 

Tenung-tenungan (ayat 16)—
Meramalkan nasib, meramal-
kan terjadinya sesuatu di masa
datang dengan cara-cara jahat

Pembesar-pembesar kota
(ayat 20)—Hakim-Hakim
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4. Mengapa Paulus dan Silas
dimasukkan ke dalam penjara?
Apakah yang mereka lakukan
tentang hal itu?

5. Mengapa orang yang menjeb-
loskan mereka ke penjara
dibaptiskan?

Pernahkah Anda mencoba membagikan kesaksian Anda
tentang Bapa Surgawi dengan seseorang yang sama sekali
tidak percaya kepada-Nya? Apakah sulit mengungkapkan
apa yang Anda ketahui dalam istilah-istilah yang dapat
dimengerti orang itu? Paulus memiliki pengalaman yang
serupa di Yunani zaman dahulu ketika dia mencoba mengajar
orang-orang bahwa kita adalah keturunan Allah. Orang-
orang di sana percaya kepada banyak dewa, tetapi mereka
tidak memiliki gambaran tentang seorang Bapa di Surga.
Simaklah bagaimana Paulus menggunakan apa yang mereka
pahami untuk mengajar mereka tentang apa yang tidak
mereka pahami.

Kisah Para Rasul 17–18
“Kita adalah 

Keturunan Allah”

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 17

Kisah Para Rasul 17:18—“Beberapa Ahli Pikir dari
Golongan Epikuros dan Stoa”
Orang-orang Epikuros dan Stoa adalah dua kelompok ahli pikir
di Yunani zaman dahulu. Orang-orang Epikuros percaya bahwa
dunia tercipta secara kebetulan dan bahwa kalau dewa-dewa
memang ada mereka tidak ada hubungannya dan tidak terlibat
dengan manusia. Bagi mereka tujuan tertinggi kehidupan adalah
untuk mencari kesenangan serta menghindari kesedihan dan
dukacita.

Orang-orang Stoa percaya kepada kuasa ilahi yang telah men-
ciptakan dan mengatur alam semesta dan kemudian telah
menetapkan hukum-hukum tetap untuk mengatur kehidupan.
Mereka mengajarkan bahwa kebutuhan-kebutuhan individu
seseorang tidaklah penting dan merupakan tugasnya untuk
menerima bagiannya di dalam kehidupan. Orang-orang Stoa
juga percaya bahwa hanya hal-hal yang dapat dipahami oleh
indra jasmanilah yang nyata.

Kisah Para Rasul 17:22–31—Paulus Bersaksi tentang
Allah di Surga
Paulus bersaksi tentang beberapa hal di mana Allah berbeda
dengan berhala-berhala:

• Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi.

• Dia tidak dapat dibatasi pada sebuah patung atau bangunan
yang dibuat oleh manusia.

• Dia adalah Pencipta semua orang, dan semua orang bersaudara.

• Dia memutuskan kapan dan di mana manusia akan hidup.

• Dia bukan patung dari batu atau logam; Dia adalah Bapa kita
dan kita adalah secara harfiah anak-anak-Nya.

• Dia telah memerintahkan kita untuk mencari-Nya, bertobat,
dan mematuhi perintah-perintah-Nya.

• Akan datang suatu hari kelak ketika Dia akan menghakimi
seluruh umat manusia.

Kisah Para Rasul 18

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukan kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 17–18.

Paulus Mengajar tentang Allah yang
Tidak Dikenal

Ketika Paulus pergi ke Atena dia mendapati orang-orang
Yunani—khususnya orang-orang Epikuros dan Stoa—terbuka

A

Memusuhi dia (ayat 6)—
Menentang Paulus

Menerangkannnya kepada
mereka dan menunjukkan
(ayat 3)—Menjelaskan dan
memperlihatkan, mengajarkan

Menggabungkan diri (ayat
4)—Bergabung

Penjahat ... petualang-
petualang di pasar (ayat 5)—

Orang-orang jahat dan berpi-
kiran kotor

Mendapat jaminan (ayat 9)—
Membayar uang untuk mem-
peroleh jaminan perdamaian

Bertukar pikiran (ayat 17)—
Membahas, berbagi pendapat

Pemberi ajaran (ayat 18)—
Orang yang mengajarkan 
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terhadap gagasan-gagasan baru. Paulus memberikan khotbah
tentang Allah mereka yang tidak dikenal dan mengajar mereka
tentang satu-satunya Allah surga yang benar (lihat Kisah Para
Rasul 17:16–31).

1. Setelah membaca bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk
Kisah Para Rasul 17, uraikanlah bagaimana kebenaran-kebe-
naran yang diajarkan Paulus di dalam khotbahnya membe-
tulkan beberapa ajaran palsu yang diuraikan.

2. Apa saja ajaran-ajaran palsu yang dipercayai oleh sejumlah
orang dewasa ini yang dapat dibetulkan dengan pemahaman
yang benar tentang bagaimana Allah itu sebenarnya?

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perasaan Bapa
Surgawi tentang mereka yang membaptiskan dan melaksa-
nakan tata cara-tata cara lainnya dalam nama-Nya tanpa
memiliki wewenang imamat yang semestinya? Adakah per-
bedaan antara mereka yang telah dipanggil Allah dan mereka
yang memanggil dirinya sendiri? Kisah Para Rasul
18:23–21:17 memperlihatkan betapa perbedaan itu nyata
dalam perjalanan misi ketiga Paulus ketika dia mengadakan
perjalanan ke Efesus, Yunani, Miletus, dan tempat-tempat
lainnya.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 19

Tukang jampi Yahudi, yang
berjalan keliling (ayat 13)—
Orang-orang Yahudi yang
berkeliling mengaku memili-
ki kuasa untuk mengusir roh-
roh jahat

Menyumpahi (ayat 13)—
Memerintahkan

Sihir (ayat 19)—Nujum,
guna-guna

Jalan Tuhan (ayat 23)—
Kekristenan

Mengajukan dakwaan (ayat
38)—Menyatakan keluhan
resmi, mengajukan tuntutan

Kisah Para Rasul 19–20
Wewenang Imamat dan 

Perjalanan Misi 
Ketiga Paulus

Kisah Para Rasul 20

Kisah Para Rasul 19:23–41—Huru-Hara para
Tukang Perak
Simaklah dampak pengkhotbahan injil oleh Paulus di Efesus.
Sewaktu sejumlah orang bukan Yahudi mendengar dan meneri-
ma pesan Paulus, mereka menghentikan penyembahan berhala
mereka. Karena mereka tidak lagi menyembah di kuil Artemis,
orang-orang juga berhenti membeli patung-patung kecil dewi
Artemis yang pembuatannya merupakan sumber nafkah
Demetrisus dan para tukang perak lainnya. Para tukang perak
tersebut memulai kerusuhan menentang orang-orang Kristen,
dengan menyatakan bahwa mereka berjuang demi kehormatan
dewi-dewi palsu mereka, tetapi sebetulnya berharap untuk
memperoleh kembali sumber kekayaan mereka.

Kisah Para Rasul 20:28–30—Paulus Bernubuat ten-
tang Kemurtadan
Paulus melihat bahwa kemurtadan akan terjadi karena ketidak-
benaran orang-orang. Penatua James E. Talmage menulis, “Tidak
saja orang-orang luar akan berusaha menjadikan diri mereka
dikenal di antara para orang suci dengan tujuan keuntungan
pribadi—serigala-serigala akan masuk, dan tidak menyayangkan
kawanan itu—tetapi perpecahan dan pemisahan segera akan
terjadi; dan pertikaian ini akan terjadi melalui sejumlah orang
yang ketika itu ada—yaitu orang-orang yang mendambakan
kepemimpinan, dan yang menetapkan ajaran-ajaran mereka
sendiri, sehingga menarik murid-murid menjauh dari Gereja
dan mendekati mereka” (The Great Apostasy [1953], 28). Untuk
uraian lainnya tentang Kemurtadan, lihat Matius 24:23–24;
Galatia 1:6–8; 2 Tesalonika 2:1–3; dan 2 Petrus 2:1–3.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D)
sewaktu Anda mempelajari Kisah Para Rasul 19–20.

Jadilah Seorang Detektif

Paulus bertemu beberapa murid yang mengatakan bahwa mereka
telah dibaptiskan (lihat Kisah Para Rasul 19:1–7). Akan tetapi,
setelah dia menanyai mereka, dia memutuskan bahwa mereka
perlu dibaptiskan kembali. Pelajarilah ayat-ayat tersebut dan cari
tahulah yang mana di antara pilihan-pilihan berikut merupakan
penjelasan paling cocok mengenai mengapa Paulus membaptis-
kan mereka kembali (lihat juga A&P 22):

1. Paulus tidak percaya bahwa Yohanes Pembaptis memiliki
wewenang untuk membaptiskan.

2. Para murid tersebut dibaptiskan menurut cara Yohanes
Pembaptis membaptiskan, tetapi dilakukan oleh seseorang
yang tidak memiliki wewenang yang semestinya.

3. Ketika Yohanes membaptiskan mereka dia lupa memberi
tahu mereka tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga
Paulus membaptiskan mereka kembali.

A

Nasihat (ayat 2)—Imbauan
yang kuat

Bermaksud membunuh, mau
membunuh (ayat 3, 19)—
Bersekongkol menentang

Lalai (ayat 27)—Menolak

Ganas (ayat 29)—Kejam, jahat

Palsu (ayat 30)—Jahat
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Seberapa Pentingkah Wewenang
Imamat?

Tinjau ulang peristiwa-
peristiwa yang dicatat Lukas
dalam Kisah Para Rasul
19:1–17. Jelaskan bagaimana
tindakan-tindakan Paulus
memperlihatkan bahwa
wewenang imamat diperlu-
kan untuk melaksanakan
segala tata cara imamat.

Tidur di Gereja

Dalam Kisah Para Rasul 20:1–12 kita membaca tentang sesuatu
yang terjadi kepada seorang pemuda yang tertidur sementara
Paulus sedang berbicara. Seandainya Anda seorang wartawan
berita lokal, apakah yang akan Anda tulis tentang peristiwa itu
untuk surat kabar Anda? Pertimbangkanlah betapa peristiwa
tersebut pasti telah mengejutkan jemaat. Pastikan agar artikel
Anda didasarkan pada fakta dari bagian tulisan suci ini.

Ceramah Perpisahan Paulus

Ketika misionaris meninggalkan daerah tempat mereka melaya-
ni misi, mereka mengucapkan salam perpisahan kepada orang-
orang dengan siapa mereka telah bekerja, yang telah diajarkan
injil, dan yang telah mereka kasihi. Ceramah perpisahan Paulus
kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan agak berbeda
dengan sebuah perpisahan biasa.

1. Bacalah Kisah Para Rasul 20:17–38 dan uraikan bagaimana
ceramah perpisahan Paulus berbeda dari perpisahan misiona-
ris lainnya.

2. Pilihlah paling sedikit dua asas yang diajarkan Paulus dalam
ayat-ayat ini yang membuat Anda terkesan dan jelaskan
mengapa.

3. Pilihlah satu nyanyian rohani Gereja yang pantas untuk
jenis perpisahan seperti itu dan beri tahu mengapa Anda
memilihnya.

Salah satu pelajaran yang paling sulit dipelajari di dalam
kehidupan fana adalah bahwa pelayanan di dalam kerajaan
Allah tidak selalu mudah. Bahkan hamba Allah yang paling
setia harus menanggung kesulitan dan pencobaan. Paulus
banyak mengalami penderitaan bagi tujuan Yesus Kristus.
Setelah dia kembali ke Yerusalem usai perjalanan misinya

Kisah Para Rasul 21–23
Paulus Ditangkap di Yerusalem

D

C

B
yang ketiga, dia ditangkap dan dipenjara selama beberapa
tahun oleh para pejabat Roma. Melalui semua penderitaan
ini Tuhan mendukung dan melindunginya serta memberi-
nya kesempatan untuk mengkhotbahkan injil di hadapan
raja-raja dan penguasa-penguasa.

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 21

Kisah Para Rasul 22

Kisah Para Rasul 23

Kisah Para Rasul 23:24–35—Siapakah Feliks Itu?
Antonius Feliks adalah orang Roma yang diangkat menjadi
wali negeri provinsi Yudea. Markas besarnya ada di Kaisarea.
Istrinya, Drisula (lihat Kisah Para Rasul 24:24), adalah cucu
perempuan Herodes Agripa I. Feliks digantikan oleh Perkius
Festus (lihat Kisah Para Rasul 24:27). Untuk keterangan lebih
lanjut, lihat Kamus Alkitab, “Feliks.”

Reruntuhan Kaisarea

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan B dan D serta kemudian salah satu kegiat-
an lainnya (A, C, atau E) sewaktu Anda mempelajari Kisah Para
Rasul 21–23.

Tembok yang dikapur putih-
putih (ayat 3)—Tembok yang
dicat putih supaya kelihatan
bersih; simbol bagi mereka
yang berpura-pura baik, teta-
pi hatinya jahat 

Perpecahan (ayat 7, 10)—
Ketidaksepakatan, keretakan

Komplotan (ayat 13)—
Persekongkolan atau rencana
untuk berbuat jahat

Pengikut-pengikut jalan
Tuhan (ayat 4)—Pengikut-
pengikut Kristus, orang-
orang Kristen

Rohku diliputi oleh kuasa
ilahi (ayat 17)—Dibawa pergi
dalam Roh

Darah Stefanus ditumpah-
kan (ayat 20)—dibunuh kare-
na kepercayaannya

Melemparkan jubah mereka
(ayat 23)—Merobek jubah
mereka untuk memperlihat-
kan kemarahan

Ikat pinggang (ayat 11)—Tali
atau kain yang dililitkan di
sekitar pinggang

Bernazar (ayat 23)—Janji
khusus untuk memperlihat-
kan dedikasi kepada Allah 

Keributan (ayat 34)—
Kegemparan, kerusuhan

117



Perjalanan Pulang Paulus ke Yerusalem

Penaklukan Roma terhadap
negeri tempat Paulus mengada-
kan perjalanan, dalam beberapa
hal, merupakan suatu berkat.
Kerajaan Roma memaksakan
adanya kedamaian yang menja-
dikan perjalanan lebih aman,
dan pembangunan jalan-jalan
yang lebih baik membuat perja-
lanan menjadi lebih mudah.
Tetapi, perjalanan di zaman

Paulus masih jauh lebih sulit daripada perjalanan di zaman
sekarang. Baik Paulus mengadakan perjalanan dengan berjalan
kaki atau melalui laut, perjalanannya biasanya memakan waktu
berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, dan perjalanan
pulangnya ke Yerusalem pun tidak terkecuali.

Dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus berhenti untuk meng-
unjungi cabang-cabang Gereja. Di bawah ini adalah daftar tem-
pat yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 21. Mengingat
cara dia menempuh perjalanan, buatlah daftar di dalam buku
catatan Anda tentang berapa kilometer jalan yang harus ditem-
puh Paulus dari setiap kota ke kota berikutnya.

1. Kos

2. Rodos

3. Patara

4. Siprus

5. Tirus

6. Ptolemais

7. Kaisarea

8. Yerusalem

Agabus Bernubuat tentang Paulus

Seorang anggota Gereja yang bernama Agabus memiliki roh
nubuat dan meramalkan apa yang akan terjadi kepada Paulus
di Yerusalem.

1. Tinjau ulang Kisah Para Rasul 21:10–13 dan tulislah hal yang
dinubuatkan Agabus.

2. Rangkumlah tanggapan Paulus dan ceritakan mengapa
menurut Anda Paulus merasa begitu.

3. Bagian tulisan suci apakah yang akan memberi Anda kebera-
nian dan penghiburan seandainya Juruselamat meminta
Anda menyerahkan nyawa Anda di dalam pelayanan-Nya?

Paulus Ditangkap di Yerusalem

Tuhan sering memiliki cara yang menarik di dalam melaksanakan
tujuan-tujuan-Nya. Paulus mengetahui melalui wahyu bahwa
dia akan bersaksi di Roma (lihat Kisah Para Rasul 19:21; 23:11),
tetapi perjalanannya ke Roma diawali dengan penangkapannya
di Yerusalem. Sewaktu Anda membahas kembali Kisah Para
Rasul 21:27–40, pikirkanlah tentang pernyataan-pernyataan di
bawah dan tentukan pernyataan mana yang benar:

1. Paulus mengajarkan kepada seorang bukan Yahudi ke bait
suci bersamanya (lihat Kisah Para Rasul 21:29).

2. Paulus mengajarkan kepada orang-orang bahwa injil telah
menggantikan Hukum Musa (lihat ayat 28).

3. Seorang prajurit Roma menyelamatkan nyawa Paulus (lihat
ayat 32).

C

B

A 4. Paulus dan seorang Mesir menyebabkan huru-hara di kota
(lihat ayat 38).

Paulus Bersaksi di Hadapan Raja-Raja
dan Penguasa-Penguasa

Kapten Roma tersebut mengizinkan Paulus berbicara kepada
orang-orang Yahudi yang telah menyerangnya. Paulus meng-
ambil kesempatan itu untuk membagikan kisah pertobatan dan
kesaksiannya. Sebagian besar dari hal yang dia ucapkan serupa
dengan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 9:1–18. Keterangan
baru apakah yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 22:17–21
yang bukan merupakan bagian dari cerita dalam Kisah Para
Rasul 9?

Manfaat Menjadi Warga Negara Roma

Warga negara Roma menerima manfaat khusus yang tidak ter-
sedia bagi warga negara dari negara-negara yang telah mereka
taklukkan. Misalnya, warga negara Roma tidak dapat dihukum
tanpa diadili (lihat Kisah Para Rasul 16:37). Mereka juga dapat
naik banding kepada Roma untuk diperiksa di hadapan Kaisar
(lihat Kisah Para Rasul 25:11). Seseorang dapat menjadi warga
negara melalui kelahiran (jika orang tuanya orang Roma) atau
membeli kewarganegaraan, tetapi biayanya sangat mahal.
Paulus adalah warga negara Roma melalui kelahiran, tetapi
kita tidak mengetahui alasannya secara terperinci.

1. Bacalah Kisah Para Rasul 22:24–23:35. Catatlah cara-cara
Paulus diperlakukan secara berbeda karena dia warga anegara
Roma.

2. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk menjadi warga
atau anggota kerajaan Allah? Manfaat-manfaat apakah yang
diperoleh dari keanggotaan seperti itu?

Setelah para pemimpin Yahudi berhasil membuat orang-orang
Roma menyalibkan Yesus Kristus mereka menyangka bahwa
itu adalah akhir dari Kekristenan. Yang membuat mereka
cemas, “kabar baik” injil tidak saja tetap bertahan, tetapi
terus menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Orang-orang

Kisah Para Rasul 24–26
Paulus Menyebarkan Injil

E

D
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Kristen menggapai orang-orang bukan Yahudi yang dibenci
dan menjanjikan keselamatan kepada mereka melalui Yesus
Kristus atas dasar status yang sama dengan orang-orang
Yahudi—tanpa Hukum Musa. Sewaktu Anda membaca Kisah
Para Rasul 24–26, carilah apa yang berusaha dilakukan oleh
para pemimpin Yahudi terhadap Paulus agar mereka dapat
menghentikan penyebaran injil. Apakah mereka berhasil?

Situasi serupa muncul ketika Yesus Kristus memulihkan
injil-Nya di zaman akhir. Gerombolan penjahat menyangka
bahwa mereka telah menghentikan Gereja yang telah dipu-
lihkan ketika mereka membunuh Nabi Joseph Smith, tetapi
seperti yang telah dia nubuatkan, “tidak ada tangan tercemar
yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan dari kemajuan; ...
kebenaran Allah akan maju dengan berani, dengan mulia,
dan bebas, sampai kebenaran itu telah menembus setiap
benua, mengunjungi setiap iklim, menyapu setiap negara,
dan mengiang di setiap telinga, sampai tujuan-tujuan Allah
akan dicapai, dan Yehova Agung akan mengatakan pekerja-
an tersebut telah selesai” (History of the Church, 4:540).

Memahami Tulisan Suci 

Kisah Para Rasul 24

Kisah Para Rasul 24:27—Siapakah Festus?
Perkius Festus adalah orang Roma yang diangkat untuk meng-
gantikan Feliks sebagai wali negeri Yudea (lihat Kamus Alkitab,
“Festus”).

Kisah Para Rasul 25

Berangkatlah (ayat 1)—
Pergilah

Naik banding kepada Kaisar
(ayat 11, 21, 25)—Adalah hak
setiap warga Roma untuk
meminta diadili di hadapan
Kaisar Agustus

Kesempatan (ayat 16)—Hak,
izin

Kebesaran (ayat 23)—
Memperlihatkan betapa pen-
tingnya mereka

Menghabiskan waktu (ayat
4)—Merepotkan

Kemurahan hati (ayat 4)—
Keadilan, belas kasih

Kekacauan (ayat 5)—
Pemberontahan, peng-
khianatan

Melanggar kekudusan (ayat
6)—Mencemarkan, membuat
tidak bersih

Sekte (ayat 14)—Ajaran palsu

Menangguhkan perkara
mereka (ayat 22)—Membuat
mereka menunggu

Kisah Para Rasul 25:13—Siapakah Raja Agripa dan
Bernike?
Raja Agripa yang disebutkan di sini adalah Herodes Agripa II,
putra Herodes Agripa I. Bernike adalah saudara perempuannya
(lihat Kamus Alkitab, “Herodes”).

Kisah Para Rasul 26

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A–B)
sewaktu Anda mempelajari Kisah Para Rasul 24–26.

Jadilah Pengamat di Ruang Pengadilan

Kisah Para Rasul 24 memberi tahu tentang dua penampilan
Paulus di hadapan Feliks. Tinjau ulang apa yang diucapkan dan
dilakukan orang-orang berikut ini di dalam kedua pengadilan
itu serta jawablah pertanyaan-pertanyaannya di dalam buku
catatan Anda seolah-olah Anda berada di sana mengamati:

1. Apakah yang diucapkan Tertulus tentang Feliks dan Paulus?
Seberapa banyak dari ucapannya itu benar?

2. Apakah yang dikatakan Paulus merupakan penyebab sebe-
narnya dari penangkapannya?

3. Apakah yang dikatakan Paulus yang menyebabkan Feliks
gemetar?

4. Mengapa Feliks tidak mengizinkan Paulus pergi?

5. Siapakah yang Anda kenal memiliki keberanian untuk mem-
bela hal yang dia percayai, bahkan dalam situasi-situasi yang
sulit? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan
jenis keberanian seperti itu?

A

Mashab yang paling keras
(ayat 5)—Kelompok keaga-
maan yang paling ketat;
orang-orang Farisi

Rangsang (ayat 14)—
Melawan bisikan Roh

Gila (ayat 24)—Tidak waras
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“Hampir-Hampir Saja Kauyakinkan
Aku Menjadi Orang Kristen”

1. Tinjau ulang Kisah Para Rasul 26 dan bandingkanlah perbe-
daan antara reaksi Festus, si orang Roma dan Agripa, si orang
Yahudi, terhadap kesaksian Paulus. Yang manakah di antara
mereka yang mengatakan, “Hampir-hampir saja kau yakin-
kan aku menjadi orang Kristen”? Mengapa menurut Anda
masing-masing bereaksi seperti itu?

2. Hal apakah yang dapat mencegah orang di zaman sekarang
menerima kebenaran dengan sepenuhnya ketika mereka
mendengarnya?

Para pejabat Roma di Yudea menyadari bahwa Paulus tidak
berbuat kesalahan apa pun dan setuju untuk membebaskan
dia. Tetapi Paulus telah meminta agar diadili di hadapan
Kaisar, maka dia dikirim ke Roma (lihat Kisah Para Rasul
26:31–32). Hal itu mungkin tampak tidak menguntungkan
bagi kita, tetapi sebetulnya itu merupakan berkat bagi Paulus.
Seandainya saja dia dibebaskan di Yudea, orang-orang
Yahudi akan terus berusaha untuk membunuhnya. Juga,
Tuhan telah memberi tahu Paulus bahwa dia akan “pergi
bersaksi di Roma” (Kisah Para Rasul 23:11). Mengirim
Paulus ke Roma sebagai tahanan kerajaan adalah cara
teraman untuk mengirimkannya ke sana meskipun perjala-
nannya sulit. Paulus menghadapi banyak tantangan
sementara menjadi utusan Tuhan, tetapi dia juga dapat ber-
saksi sepanjang jalan menuju Roma. Simaklah kesempatan-
kesempatan yang datang kepada Paulus yang tidak akan
dia miliki seandainya perjalanannya lebih mudah.

Perjalanan Paulus ke Roma

Sidon
Tirus

Kaisarea
Yope

PtolemaisLaut Tengah

Laut Hitam 

KIL
IK

IA

ASIA

Knidus SI
R

IA

Yerusalem

Putioli

Roma

Pelabuhan Indah

SISILIA

Mira

MAKEDONIA
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Malta

Sirakusa
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AKHAYA

Tres Taberne
Forum Apius

Kisah Para Rasul 27–28
Paulus Bersaksi Sepanjang 

Jalan menuju Roma
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Kisah Para Rasul 27

Kisah Para Rasul 28

Kisah Para Rasul 28:30—Tahun-Tahun Terakhir
Kehidupan Paulus
Kita mempelajari dari sumber-sumber lain bahwa Paulus diadili
dan dibebaskan setelah dua tahun di Roma. Dia mengunjungi
beberapa tempat lagi di dalam usaha misionarinya, mungkin
menempuh perjalanan sampai sejauh ke Spanyol. Spanyol.
Setelah kira-kira empat tahun dia ditangkap kembali dan diba-
wa ke Roma. Dia mati syahid di sana, mungkin pada musim
semi tahun 65 (lihat Kamus Alkitab, “Paulus”).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Kisah
Para Rasul 27–28.

Penduduk pulau itu
sangat ramah (ayat 2, 4)—
Penduduknya tidak berbaha-
sa Yunani maupun Latin.

Ular beludak (ayat 3)—Ular
berbisa

Dewi Keadilan (ayat 4)—
Keadilan Allah

Menyediakan (ayat 10)—
Memberikan bekal

Mazhab ini (ayat 22)—Agama
Kristen, Gereja Yesus Kristus

Angin sakal (ayat 4)—Bertiup
pada arah yang berlawanan

Waktu puasa (ayat 9)—Hari
Pendamaian (Yom Kippur)

Baik (ayat 12)—
Menyenangkan, cocok

Meliliti kapal itu dengan tali
(ayat 17)—Mengikatkan tali
di bawah kapal

Mengulurkan batu duga (ayat
28)—Menjatuhkan tali untuk
mengukur kedalaman air 

Dua puluh depa (ayat 28)—
36,5 meter; satu depa adalah
1,8 meter

Berbuat seolah-olah (ayat
30)—Berpura-pura
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Kitab Roma mengawali bagian
Perjanjian Baru yang disebut
Surat-Surat Paulus. Yang dise-
but surat di sini adalah “lebih
dari sekadar surat biasa; ini
merupakan alat pengajaran
yang resmi.” Paulus menulis
surat-suratnya kepada para
Orang Suci di tempat-tempat
yang jauh untuk menasihati
dan menghibur mereka
sementara Gereja berkembang.
Untuk keterangan lebih lanjut

mengenai Surat-Surat Paulus, lihat “Ikhtisar Perjanjian Baru—
Daftar Isi” dalam buku pedoman ini (hlm. 7).

Kapankah kitab Roma Ditulis?
Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma sebelum
akhir perjalanan misionarinya yang ketiga (kira-kira tahun 57–59;
kira-kira dua puluh lima tahun setelah Kebangkitan Yesus
Kristus). Dia berada di Korintus pada waktu itu dan belum
melakukan perjalanan terakhirnya ke Yerusalem.

Siapakah Orang-Orang Roma yang Paulus
Tulisi?
Roma adalah kota terbesar dan ibu kota Kerajaan Roma. Paulus
tidak menulis kepada semua orang Roma, tetapi kepada para
anggota Gereja di Roma, yang telah dibaptiskan, diberikan karunia
Roh Kudus, dan yang memiliki pemahaman tentang asas-asas
dasar injil. Pokok-pokok yang ditulis Paulus akan sulit dan
membingungkan bagi orang-orang di luar Gereja. Kitab Roma
masih merupakan sumber kesalahpahaman secara ajaran di antara
gereja-gereja Kristen di zaman sekarang. Akan tetapi, para ang-
gota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir
mengenali kitab Roma sebagai harta ajaran-ajaran injil dan nasi-
hat bijaksana karena mereka memiliki karunia Roh Kudus dan
bimbingan yang diilhami dari para nabi zaman dahulu dan
zaman modern. 

Beberapa Ajaran Penting dari Kitab Roma
Roma berisikan beberapa ajaran dokrin terbaik Paulus. Banyak
di antaranya merupakan argumentasi Paulus yang meyakinkan
terhadap orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang percaya
bahwa menjalankan Hukum Musa masih diperlukan. Dia
mengajarkan bahwa hukum injil telah menggantikan Hukum
Musa dan menjelaskan bahwa jika dituntut bahwa setiap orang
mematuhi sepenuhnya Hukum Musa agar dapat menerima ber-
kat-berkat Allah, maka setiap orang akan gagal. Tidak seorang
pun, kecuali Yesus Kristus, yang telah atau akan menjalani
hidup tanpa dosa.

Paulus menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi
benar di dalam Hukum Musa (dia menggunakan kata dibenarkan)
adalah dengan menjalankan iman di dalam Tuhan, bertobat
dari dosa-dosa kita, dan berusaha mematuhi perintah-perintah.
Paulus menyertakan kesaksiannya bahwa melalui kuasa dan
kasih karunia Yesus Kristus, setiap dari kita dapat menjadi ber-
sih dan layak serta menjadi ahli waris bersama-sama dengan
Juruselamat, menerima semua yang dimiliki Bapa Surgawi.

Injil Yesus Kristus menyediakan jalan yang menuntun kita
pada kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini 

Roma 1
“Sebab Aku Mempunyai

Keyakinan yang 
Kukuh dalam Injil”

2. Pikirkanlah kembali semua yang telah Anda pelajari tentang
Rasul Paulus dan uraikan salah satu karakteristik atau sifat
yang dimilikinya yang membuat Anda terkesan. Berikan
paling sedikit satu contoh dari kehidupan Paulus yang meng-
gambarkan sifat tersebut.

3.Apakah yang dapat Anda lakukan untuk lebih mengembang-
kan sifat tersebut di dalam kehidupan Anda sendiri?

Paulus, Misionaris yang Tak Kenal Lelah

Perjalanan Paulus ke Roma penuh dengan tantangan, tetapi dia
mengubahnya menjadi kesempatan.

1. Kisah Para Rasul 27–28 memberi tahu bagaimana Paulus
mengambil banyak kesempatan untuk mengajar dan mem-
berkati orang lain. Uraikanlah setiap kesempatan itu di dalam
buku catatan Anda serta buatlah daftar berkat-berkat yang
datang kepada Paulus dan orang lain karena iman serta kebe-
raniannya.

A

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma
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dan kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita. Setan, se-
baliknya, menggoda kita untuk mengikuti jalan yang me-
nuntun pada kesengsaraan dan kehancuran. Paulus
menguraikan dua jalan yang berbeda ini dengan perincian
yang gamblang dalam Roma 1. Kemudian dia menyatakan
dengan berani jalan mana yang telah dipilih untuk diikuti-
nya, “Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam
Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamat-
kan” (Roma 1:16).

Memahami Tulisan Suci 

Roma 1

Roma 1:24–32—“Allah Menyerahkan Mereka kepada
Keinginan Hati Mereka”
Ketika orang menolak Allah, Dia “menyerahkan mereka kepada
keinginan hati mereka,” atau menyerahkan mereka untuk men-
derita hukuman bagi dosa-dosa mereka. Keadaan ditinggalkan
ini tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihi anak-anak-Nya,
tetapi memperlihatkan bahwa mereka yang jahat meninggalkan
Dia sehingga Dia tidak dapat menolong mereka. Seperti yang
dikatakan Paulus, mereka memilih untuk menyembah dan me-
layani makhluk dosa, daripada sang Pencipta (lihat Roma 1:25).
Kata “kecemaran” dan “hawa nafsu yang memalukan” yang di-
sebutkan Paulus dalam ayat 24–27 adalah dosa-dosa homoseks
dan dosa-dosa seksual lainnya.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari Roma 1.

Penguasaan Tulisan Suci—Roma 1:16

Tindakan adalah lebih nyaring daripada kata-kata. Paulus
mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan yang kukuh dalam
injil Yesus Kristus, dan tindakan-tindakannya membuktikan hal
itu. Penatua David B. Haight, anggota Kuorum Dua Belas Rasul,
mengatakan, “Rasul Paulus tidak kenal takut dan tidak pernah
goyah dalam kesaksiannya akan Yesus. Iman dan tekadnya
mengangkat dia dari seorang pembuat tenda menjadi seorang
guru, seorang misionaris, pemimpin, dan pendiri cabang-ca-
bang Kristiani. Dia pastilah bukan orang yang penakut atau le-
mah. Orang yang beriman besar mengetahui hal yang benar
dan melakukannya. Mereka memiliki tekad dan komitmen tan-
pa kompromi serta mampu menanggung tekanan dan kesulitan.
Paulus mengetahui apa yang benar, dan Anda mengetahui apa
yang benar. Ketika Anda memupuk keberanian seperti Paulus
dan melakukan apa yang Anda tahu adalah benar, tidak sesuatu
pun yang akan menghentikan kemajuan Anda kecuali Anda

A

Buah (ayat 13)—Orang-orang
yang menjadi percaya kepada
injil

Orang bukan Yunani (ayat
14)—Orang asing

Murka (ayat 18)—Hukuman,
kemarahan

Kebusukan (ayat 29)—
Keinginan untuk menyakiti
orang lain

Tipu muslihat (ayat 29)—
Kebencian

Kefasikan (ayat 29)—
Pergunjingan, pemfitnahan

Tidak penyayang (ayat 31)—
Tidak menyayangi keluarga
dan teman-teman 

sendiri” (dalam Conference Report, Oktober 1991, 50; atau
Ensign, November 1991, 36–37).

Bukalah “Paulus” di dalam
Kamus Alkitab. Di sana Anda
akan menemukan daftar tu-
lisan suci yang memberikan
ikhtisar tentang kehidupan
Paulus. Pilihlah beberapa
di antaranya untuk dibaca.
Setelah membaca pilihan
Anda, buatlah daftar paling
sedikit lima hal khusus yang
dilakukan Paulus yang Anda

yakini memperlihatkan bahwa dia memiliki keyakinan yang ku-
at akan injil.

Gunakan Kata-Kata Anda Sendiri

Bacalah bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk Roma 1:24–32.

1. Bacalah Roma 1:24–32.

2. Buatlah daftar setiap ayat yang berisikan ungkapan seperti
“Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka.”

3. Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri, jelaskan mak-
na ungkapan tersebut (lihat Mosia 2:36–37 untuk memperoleh
bantuan).

Pernahkah Anda mengkri-
tik seseorang karena mela-
kukan sesuatu yang salah
dan kemudian mendapati
diri Anda melakukan hal
yang sama? Itu adalah ke-
salahan yang umum terja-
di di antara para anggota
Gereja di zaman Paulus.
Simaklah ajaran-ajaran
Paulus mengenai perbeda-
an antara cara kita sering
menghakimi dan cara
Allah menghakimi.

Yesus Kristus, Hakim yang Adil

Memahami Tulisan Suci 

Roma 2

Murka dan geram (ayat 8)—
Marah

Roma 2
Allah Akan Mengganjar 

Kita Masing-Masing Sesuai
dengan Perbuatan Kita

B
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Roma 2:14–29—“Sebab yang Disebut Yahudi
Bukanlah Orang yang Lahiriah Yahudi”
Paulus mengajar orang-orang Kristen keturunan Yahudi bahwa
memiliki tanda-tanda kesalehan yang lahiriah (seperti sunat) ti-
dak berarti apa-apa jika roh iman dan kepatuhan tidak ada di
dalam diri mereka. Hal yang sama berlaku di zaman sekarang.
Tanda-tanda kesalehan lahiriah (seperti kehadiran dalam
Gereja) tidaklah cukup. Roh iman, kasih, dan kepatuhan harus
juga hadir di dalam hati kita.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Roma 2.

Gunakan Kata-Kata Anda Sendiri

Sewaktu Anda memikirkan apa yang diajarkan Paulus meng-
enai menghakimi orang lain dan mengenai Tuhan menghakimi
kita masing-masing, bacalah Roma 2:1–2, 5–11 dan tulislah
gagasan-gagasan utamanya.

Paulus memperingatkan para Orang Suci Roma bahwa
penghakiman Allah datang kepada semua orang. Karena
kejahatan dan ketidakpatuhan, setiap orang gagal
mencapai kesempurnaan serta membutuhkan seorang
Juruselamat dan Penebus. Yesus Kristus adalah
Juruselamat kita. Dia menebus seluruh umat manusia
agar kita dapat, dengan beriman kepada-Nya dan
pertobatan sejati, terluput dari hukuman Allah yang
adil dan penuh kasih.

Karena tidak seorang pun mematuhi hukum dengan sempurna, kita
semua membutuhkan seorang Juruselamat.

Roma 3
Semua Orang 

Membutuhkan Kristus

A

Memahami Tulisan Suci 

Roma 3

Roma 3:12–20—“Kerongkongan Mereka Seperti Kubur
yang Ternganga”
Paulus menggunakan benda-benda yang dikenal orang untuk
menjelaskan bagaimana pembicaraan kita mencerminkan siapa
kita sebenarnya. Kubur adalah makam, dan ungkapan “kerong-
kongan mereka seperti kubur yang ternganga” artinya perkata-
an mereka memperlihatkan kebusukan hati mereka. Bisa adalah
racun, dan ungkapan “bibir mereka mengandung bisa” artinya
bahasa mereka dapat beracun serta membahayakan diri mereka
dan orang lain.

Roma 3:23—Kita Semua “Telah Kehilangan
Kemuliaan Allah”
Kita semua telah melanggar hukum-hukum Allah, sehingga ki-
ta tidak dapat dinyatakan bersih dan tidak bersalah (dibenar-
kan) oleh hukum (lihat 1 Yohanes 1:8). Hukum Allah hanya
dapat memperlihatkan perbuatan salah apa yang telah kita la-
kukan. Karena “telah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma
3:23), kita tidak memiliki harapan untuk memperoleh kesela-
matan kecuali melalui kasih karunia dan belas kasih Yesus
Kristus, yang telah menebus dosa-dosa kita (lihat Roma
3:24–25; 2 Nefi 2:8).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Roma 3.

Hubungkan Tulisan Suci dengan
Nasihat di Zaman Modern

Bacalah Roma 3 dan jelaskan
bagaimana ayat 10–12 serta
20–25 mendukung pernyataan
berikut dari Penatua Russell
M. Nelson, anggota Kuorum
Dua Belas Rasul, “Kita hen-
daknya berusaha memahami
makna Pendamaian. Akan te-
tapi, sebelum kita memahami-
nya, kita harus memahami
kejatuhan Adam” (dalam
Conference Report, Oktober
1993, 45; atau Ensign,
November 1993, 33).

Mungkin akan bermanfaat untuk membaca bagian “Memahami
Tulisan Suci” di atas.

A

Melimpah (ayat 7)—
Bertambah

Jalan pendamaian (ayat 25)—
Pengurbanan atau pembayar-
an bagi dosa-dosa kita
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Pikirkanlah sejenak kelemahan-kelemahan pribadi Anda.
Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Anda dapat
mengatasi dengan lebih baik lagi godaan-godaan yang
Anda hadapi? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk
memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan dan memiliki
lebih banyak kekuatan untuk hidup dengan benar?

Paulus mengingatkan orang-orang Kristen keturunan
Yahudi bahwa Abraham tidak memiliki Hukum Musa, teta-
pi dia merupakan teladan iman dan menjalankan hidup sa-
leh. Hukum Musa ditambahkan kemudian karena
ketidakpatuhan. Anak-anak Israel perlu belajar mematuhi
hukum itu sebelum mereka dapat dipercayai dengan hukum
yang lebih tinggi. Paulus mengajar orang-orang bahwa da-
lam setiap masa kelegaan iman kepada Tuhan Yesus
Kristuslah, bukan Hukum Musa, yang menjadi kunci untuk
mengatasi dosa dan menjalani hidup saleh.

Memahami Tulisan Suci 

Roma 4

Roma 4:2–5—Wawasan Tambahan dari Terjemahan
Joseph Smith
Terjemahan Joseph Smith membantu kita memahami bahwa jika
kita bersandar pada kepatuhan kita pada hukum untuk menye-
lamatkan kita, maka kita hanya akan memperoleh apa yang
merupakan hasil jerih payah kita sendiri dan tidak lebih dari
itu. Tetapi jika kita beriman kepada Allah dan berusaha patuh,
iman kita akan diperhitungkan sebagai suatu kesalehan dan
dosa-dosa kita akan diampuni.

Roma 4:9–12—Apakah yang Dimaksudkan Paulus
dengan Pembahasan tentang Bersunat Ini?
Kata bersunat digunakan di sini sebagai simbol dari Hukum
Musa. Banyak orang Yahudi merasa bahwa merekalah satu-
satunya yang dapat disebut benar karena hanya mereka yang
mematuhi Hukum Musa. Paulus mengingatkan mereka bahwa
Allah menyebut Abraham benar karena imannya jauh sebelum
hukum itu diberikan kepada Musa.

Dibenarkan karena perbua-
tannya (ayat 2)—Gagasan ke-
liru bahwa perbuatan baik

orang saja sudah cukup un-
tuk mengatasi dosa dan
memperoleh keselamatan

Roma 4–5
Iman kepada 

Yesus Kristus Adalah Kunci 
untuk Mengatasi Dosa

Roma 5

Roma 5:12–21—“Sama Seperti oleh Satu Pelanggaran
... Demikian Pula oleh Satu Perbuatan Kebenaran”
Melalui pelanggaran satu orang (Adam), dosa dan kematian
masuk ke dunia. Melalui misi orang lain (Yesus Kristus) kita da-
pat menerima karunia Allah serta diselamatkan dari dosa dan
kematian (lihat juga 1 Korintus 15:21–22).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Roma 4–5.

Abraham, Teladan Iman

Paulus menggunakan teladan Abraham untuk memperlihatkan
bahwa iman kepada Allah adalah awal dari kebenaran. Abraham
disebut kebenaran bahkan sebelum Hukum Musa diberikan.
Tulislah kalimat-kalimat berikut di dalam buku catatan Anda dan
lengkapilah kalimat-kalimat tersebut sewaktu Anda membaca
Roma 4:9–25:

1. Abraham adalah __________ sebagai __________ dari iman-
nya (lihat ayat 11).

2. Janji-janji kepada Abraham datang sebagai akibat 
dari __________, bukan karena __________ (lihat ayat 13).

3. Janji Allah datang sebagai __________ karena __________.
Ini menjadikan janji tersebut tersedia bagi __________ (lihat
ayat 16).

4. Yesus Kristus mati untuk __________kita, dan melalui
Kebangkitan-Nya kita __________ (lihat ayat 25).

Tulislah Kesaksian Anda

Setelah membaca Roma 5:12–21, tulislah kesaksian Anda ten-
tang Yesus Kristus dan tentang peranan-Nya sebagai
Juruselamat Anda.

B

A

Diperdamaikan dengan Allah
(ayat 10)—Dikembalikan agar
berkenan bagi Allah

Dosa itu tidak diperhitung-
kan (ayat 13)—Tidak diang-
gap dosa

Sama seperti (ayat 14)—
Menyerupai

Dilimpahkan, berlimpah-lim-
pah (ayat 15, 20)—Berlebihan
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Bayangkanlah di dalam pikiran Anda seorang anggota baru
yang berpakaian putih dan berdiri di kolam pembaptisan.
Kata-kata apakah yang dapat Anda gunakan untuk meng-
gambarkan seseorang di dalam situasi ini?

Rasul Paulus mengimbau para Orang Suci agar menying-
kirkan dosa-dosa mereka, menyerahkan jiwa mereka kepada
Allah, dan datang kepada Kristus. Kita dapat mengikuti
nasihat Paulus dengan menjalankan iman, bertobat, dan
membuat serta mematuhi perjanjian-perjanjian kudus de-
ngan Tuhan.

Memahami Tulisan Suci 

Roma 6

Roma 6:4—“Dikuburkan Bersama-Sama dengan Dia
oleh Baptisan”
Apakah yang dimaksud bahwa kita “dikuburkan bersama-sama
dengan Dia oleh baptisan” (Roma 6:4)? Penatua Russell M.
Nelson, anggota Kuorum Dua Belas Rasul, mengajarkan, “Karunia
kebakaan Juruselamat datang kepada semua orang yang pernah hi-
dup. Tetapi karunia kehidupan kekal-Nya menuntut pertobatan
dan kepatuhan terhadap tata cara dan perjanjian tertentu. Tata

Kelemahan kamu (ayat 19)—
Kelemahan tubuhmu

Roma 6
“Hendaklah Dosa 

Jangan Berkuasa Lagi 
dalam Tubuhmu”

cara-tata cara injil yang penting melambangkan Pendamaian.
Pembaptisan dengan pencelupan adalah lambang kematian, pe-
nguburan, dan Kebangkitan Penebus” (dalam Conference Report,
Oktober 1996, 47; atau Liahona, Januari 1997, 30).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Roma 6.

Tulislah Sebuah Ceramah Lima Menit

Bayangkan Anda diminta untuk berceramah pada acara kebak-
tian pembaptisan untuk seorang adik laki-laki atau perempuan.
Anda telah ditugasi untuk berceramah tentang lambang pem-
baptisan. Tulislah sebuah ceramah lima menit untuk disampai-
kan pada kebaktian tersebut dengan menggunakan keterangan
yang Anda temukan dalam Roma 6. (Cantumkan paling sedikit
tiga ayat suci sebagai bagian dari ceramah Anda).

Roma 7 berisikan ajaran Paulus bahwa Hukum Musa men-
jadi tidak perlu lagi setelah Yesus Kristus menggenapi
Hukum Musa dan membawa injil. Joseph Smith membuat
perubahan terhadap dua puluh satu dari dua puluh lima
ayat dalam pasal ini.

Memahami Tulisan Suci 

Roma 7

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Roma 7.

Bagaimanakah Pendapat Anda?

Dari pembelajaran Anda terhadap Roma 7, jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah menurut Anda pesan utama dari Roma 7?

2. Apakah yang diajarkan pasal ini kepada Anda tentang cara
Roh membantu kita mengatasi godaan?

A

Keinginan (ayat 8)—Hasrat
terhadap hal-hal yang dilarang

Bersifat daging (ayat 14)—
Dikendalikan oleh sifat ma-
nusia, manusia duniawi 

Celaka (ayat 24)—Menderita

Roma 7
Yesus Kristus

Menggenapi Hukum Musa

A
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Janji-janji yang terdapat
dalam Roma 8 meng-
esankan dan mengilha-
mi. Sebelum membaca
perkataan Paulus ini, pi-
kirkanlah tentang per-
nyataan berikut dari
Nabi Joseph Smith,
“[Anda] akan menjadi
ahli waris Allah dan ahli
waris bersama-sama de-
ngan Yesus Kristus.
Apakah maksudnya?

Mewarisi kuasa yang sama, kemuliaan yang sama, dan per-
muliaan yang sama, sampai Anda tiba di kedudukan se-
orang Allah, serta menaiki takhta kuasa kekal, sama seperti
mereka yang telah pergi mendahului” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 347).

Memahami Tulisan Suci 

Roma 8

Roma 8:15—Abba
Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan, “Abba adalah istilah
bahasa Aram yang artinya Bapa; dan anak-anak yang diadopsi
ke dalam keluarga Bapa yang Kekal memiliki kesempatan
istimewa untuk memanggil Dia yang adalah Penguasa alam se-
mesta dengan cara yang akrab ini” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:261).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari Roma 8.

Keinginan daging (ayat 6,
7)—Berpikiran untuk berbuat
dosa, pikirannya tertuju pada
keinginan yang bersifat jas-
mani dan jahat

Perseteruan (ayat 7)—
Kebencian, kegetiran

Roh yang menjadikan kamu
anak Allah (ayat 15)—Menjadi
anak-anak rohani Allah

Ahli waris (ayat 17)—Mereka
yang memiliki hak untuk me-
nerima atau mewarisi sesuatu

Sakit bersalin (ayat 22)—
Mengalami kenyerian mela-
hirkan anak

Berdoa, menjadi Pembela
(ayat 26, 34)—Memohon atas
nama, menjadi penengah

Roma 8
“Ahli Waris Bersama 

dengan Kristus”

Mewarisi Semua yang Dimiliki Bapa

Bacalah Roma 8:13–18; Ajaran dan Perjanjian 84:33–42; dan
132:19–21 serta renungkanlah berkat-berkat yang dijanjikan ke-
pada mereka yang mewarisi kerajaan selestial dan semua yang
dimiliki Bapa Surgawi.

1. Apakah yang dituntut untuk menerima berkat-berkat yang
disediakan oleh Pendamaian Kristus?

2. Berkat apakah menurut pemikiran Anda yang paling penting?

3. Mengapa Anda ingin menerima berkat yang dijanjikan itu?

Hanya anggota Gereja yang hidup layak yang akan meneri-
ma berkat-berkat penuh injil setelah kehidupan ini berakhir.
Paulus menggunakan cerita tentang Yakub dan Esau untuk
menggambarkan bahwa putra-putri perjanjian yang tidak
hidup dengan beriman kepada Kristus dan mematuhi 
perintah-perintah kehilangan berkat-berkat injil mereka.
Apakah cukup hanya dengan menjadi anggota Gereja
saja? Bagaimanakah iman Anda kepada Yesus Kristus
dapat membantu Anda hidup dengan lebih benar?

Memahami Tulisan Suci 

Roma 9

Roma 9:3—Mengapa Paulus Ingin “Terpisah dari
Kristus”?
Apakah Paulus ingin “terpisah dari Kristus” (Roma 9:3)?
Terjemahan Joseph Smith menunjukkan bahwa Paulus sebenar-
nya menulis bahwa dia pernah ingin terpisah dari Kristus (Lihat
JST, Roma 9:3). Mungkin dia merujuk pada saat ketika dia meng-
aniaya Gereja Yesus Kristus.

Roma 9:4–5—“Mereka Telah Diangkat Menjadi Anak”
Paulus menggunakan kiasan diangkat menjadi anak [diadopsi]
untuk melambangkan keadan dipertobatkan pada injil. “Mereka
telah diangkat menjadi anak” (Roma 9:4) merujuk kepada mere-
ka yang bukan dari keturunan Israel yang telah menerima injil

Anak-anak menurut daging
(ayat 8)—Manusia yang duni-
awi atau bersifat jasmani

Pemilihan (ayat 11)—
Pemilihan yang dilakukan di
kehidupan pradunia

Benda-benda kemurkaan
(ayat 22)—Orang-orang yang
tidak patuh

Roma 9–10
Hidup Sesuai dengan 

Hukum Kristus

A
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dan menjalankan ajaran-ajarannya. Mereka telah diangkat [di-
adopsi] ke dalam keluarga Abraham dan secara harfiah telah
menjadi orang Israel. Nabi Joseph Smith mengajarkan,
“Pengaruh Roh Kudus terhadap orang bukan Yahudi, adalah
untuk menyingkirkan darahnya yang lama, dan menjadikan
dia keturunan Abraham yang sesungguhnya” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 150).

Roma 9:30–33—Apakah Batu Sandungan Itu?
Yesus Kristus adalah batu yang oleh-Nya orang-orang Yahudi
tersandung (lihat Roma 9:32). Dia menggenapi Hukum Musa
dan memulihkan injil dalam kegenapannya, tetapi orang-orang
Yahudi menolak-Nya dan terus percaya bahwa mereka dapat
diselamatkan oleh “perbuatan mereka” tanpa bantuan-Nya
(Roma 9:32).

Roma 10

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Roma 9–10.

Siapakah Anggota Gereja yang Sejati?

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, “Bagi Dia sebagai pemi-
lik Gereja ini, keanggotaan lebih dari sekadar menjadi anggota
terdaftar saja” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 165).

1. Bacalah Roma 9:6–8 serta Ajaran dan Perjanjian 10:67. Apakah
yang harus dilakukan seseorang agar menjadi lebih dari seka-
dar “anggota terdaftar” dari Gereja Yesus Kristus?

2. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat keang-
gotaan Anda di dalam Gereja?

Siapakah Umat Pilihan Allah?

Bacalah Roma 9:18–24 dan simaklah cara Paulus menggambar-
kan umat sebagai “benda-benda” (wadah). Mereka yang meno-
lak injil adalah “benda-benda kemurkaan-Nya” dan mereka
yang mengikuti Yesus Kristus adalah “benda-benda belas kasih-
an-Nya.” Orang-orang bukan Yahudi yang menerima injil dan
menjadi “benda-benda belas kasihan-Nya” melalui kehidupan
benar mereka akan menerima berkat-berkat yang sama seperti
keturunan Israel.

1. Bacalah Roma 9:25–26 serta buatlah daftar kata dan ungkap-
an yang menunjukkan bahwa orang bukan Yahudi bukanlah
dari keturunan pilihan Allah, tetapi dapat menjadi bagian
darinya.

2. Bacalah Roma 9:30–33 dan jelaskan mengapa banyak orang
Yahudi kehilangan kedudukan mereka dalam garis keturun-
an pilihan Allah dan orang bukan Yahudi diberi tempat
di dalamnya.

B

A

Giat (ayat 2)—Bersemangat

Kegenapan hukum Taurat
(ayat 4)—Tujuan hukum
Taurat

Mengulurkan tangan-Ku
(ayat 21)—Mengulurkan
tangan untuk menolong

Pengumpulan Israel dari seluruh dunia.

Temukan Daftar Tulisan Suci

1. Apakah yang diminta Paulus di dalam “doa[nya] kepada
Tuhan” bagi Israel (Roma 10:1)?

2. Bacalah Roma 10:9–13 dan buatlah daftar tiga hal yang harus
kita lakukan untuk memenuhi doa Paulus tersebut.

3. Dalam Roma 10:14–15 Paulus membuat daftar empat perta-
nyaan “bagaimana” yang memberi tahu kita bagaimana sese-
orang memperoleh iman untuk diselamatkan. Tulislah ulang
setiap pertanyaan tersebut dengan menggunakan kata-kata
Anda sendiri dan kemudian jelaskan apa yang disampaikan
Paulus kepada orang-orang itu.

Banyak orang, karena kebenaran mereka di dalam kehidupan
pradunia, menerima berkat dengan dilahirkan ke dalam bani
Israel. Akan tetapi, jika mereka memilih untuk tidak menja-
lankan injil, maka mereka kehilangan berkat-berkat mereka.
Orang bukan Yahudi, yang bukan berasal dari keturunan
langsung Israel, dapat menerima berkat-berkat injil sepenuh-
nya dengan membuat dan mematuhi perjanjian-perjanjian
dengan Tuhan (lihat 2 Nefi 30:2). Bapa Surgawi ingin
agar semua anak-Nya menikmati berkat-berkat yang dida-
tangkan injil.

Memahami Tulisan Suci 

Roma 11

Sisa (ayat 5)—Sisa yang ma-
sih percaya

Cemburu (ayat 14)—Untuk
mengikuti teladan orang lain

Roma 11
Injil untuk 

Semua Anak Allah

C
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Roma 11:25—“Jumlah yang Penuh dari Bangsa-
Bangsa Lain”
Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan hal berikut mengenai
“jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain”, “Selama ham-
pir dua ribu tahun antara Abraham dan Kristus, ketetapan-
ketetapan dan hukuman-hukuman Allah dicadangkan hampir
secara ekslusif bagi benih Abraham dan bagi keturunan Israel.
Selama pelayanan fana Tuhan kita, pesannya hanyalah terbatas
kepada Israel, kepada orang Yahudi, dan waktu itu belum dita-
warkan kepada orang bukan Yahudi. Setelah kebangkitan Yesus,
Petrus membuka pintu bagi pengkhotbahan injil kepada orang
bukan Yahudi, dan Paulus menjadi pendukung dan guru utama
dalam kerasulan mereka. Jadi ada periode atau masa yang dite-
tapkan bagi orang Yahudi untuk mendengarkan firman, dan ke-
mudian suatu periode waktu bagi orang bukan Yahudi untuk
didahulukan. Masa bagi orang bukan Yahudi adalah periode di
mana injil disampaikan kepada mereka atas dasar hak istimewa,
dan ini akan berlanjut sampai mereka memiliki kesempatan pe-
nuh untuk menerima kebenaran, atau dengan kata lain sampai
jumlah yang penuh bagi orang-orang bukan Yahudi. Kemudian
pesan itu akan kembali kepada orang Yahudi, artinya kepada
orang Yahudi sebagai bangsa dan sebagai umat” (Doctrinal New
Testament Commentary, 2:290).

Roma 11:1–5—Pilihan Kasih Karunia
Rencana Bapa Surgawi mengharuskan agar semua anak-Nya
memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak injil.
Untuk memastikan hal ini, roh-roh dipilih untuk datang ke
bumi melalui garis keturunan Abraham dengan tanggung ja-
wab untuk mengajarkan injil kepada saudara-saudara mereka
(lihat Abraham 2:9–11). Bapa Surgawi “memilih” roh-roh ini
menurut “pengetahuan” yang Dia miliki terhadap mereka di
kehidupan pradunia dan mendidik mereka untuk menjadi 
pelayan-Nya di dunia fana (lihat A&P 138:55–56). “Pilihan kasih
karunia” ini memberikan kepada para anggota Gereja tugas un-
tuk memenuhi tanggung jawab ini di zaman kita (lihat Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:273–75).

Roma 11:16–25—“Telah Dicangkokkan di Antaranya”

Ketika cabang-cabang pada pohon buah mulai mati, tukang ke-
bun dapat memotongnya dan mencangkokkan cabang-cabang
baru dari pohon yang sehat. Jika dilakukan dengan benar,
cabang-cabang baru itu akan tumbuh dan menjadi bagian dari
pohon yang lama. Paulus menggunakan contoh pencangkokan
untuk menjelaskan bagaimana orang bukan Yahudi dapat me-
nerima semua berkat Israel. Karena umat perjanjian Tuhan dari
keturunan Israel tidak selalu setia, seperti cabang-cabang mati
pada sebuah pohon buah, Tuhan dapat memotongnya dan
menggantikannya dengan cabang-cabang baru dari pohon lain.
Paulus mengajarkan bahwa orang bukan Yahudi yang telah
menjadi percaya adalah cabang-cabang baru yang “dicangkok-
kan di antara” pohon Israel (Roma 11:17).

Perdamaian (ayat 15)—
Memulihkan keharmonisan

Janganlah kamu bermegah
terhadap cabang-cabang itu

(ayat 18)—Hargailah nilai
warisanmu

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Roma 11.

Dipilih untuk Mengajarkan Injil

Bacalah tentang pilihan kasih karunia dalam bagian “Memahami
Tulisan Suci” untuk Roma 11:1–5. Kemudian tulislah sebuah pa-
ragraf singkat mengenai apa makna ajaran ini bagi Anda secara
pribadi.

Perumpamaan tentang Pohon Zaitun

Paulus mengajarkan bahwa cabang-cabang asli pohon zaitun me-
lambangkan orang Yahudi dan cabang-cabang liar melambangkan
orang bukan Yahudi. Buatlah dua kolom dan tulislah Cabang-
cabang Asli pada bagian atas dari satu kolom dan Cabang-cabang
Liar pada kolom lainnya. Sewaktu Anda membaca Roma 11:17–24,
buatlah daftar dalam kolom yang sesuai apa yang Anda pelajari
tentang masing-masing cabang. Pertanyaan-pertanyaan berikut
mungkin bermanfaat:

1. Mengapa cabang-cabang asli dipatahkan?

2. Mengapa perlu mencangkokkan cabang-cabang liar pada
cabang-cabang asli?

3. Peringatan apakah yang diberikan Paulus kepada cabang-
cabang liar itu?

4. Apakah yang Anda pelajari tentang cara Tuhan memperlaku-
kan semua anak-Nya?

B

A
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Orang Suci hendaknya menjadi pelaku firman. Paulus
ingin agar Orang Suci hidup sedemikian rupa sehingga
Roh Kudus dapat memengaruhi mereka dan membantu me-
reka melayani orang lain. Salah satu perintah dasar yang
telah diberikan Bapa Surgawi kepada kita adalah untuk
mengasihi sesama manusia, dan kesediaan kita untuk men-
jalankan asas ini akan memengaruhi keselamatan kita.
Dalam hal-hal apakah Anda dapat memperlihatkan bahwa
Anda mengasihi sesama Anda? Bagaimanakah orang lain
telah memperlihatkan kasih mereka bagi Anda?

Memahami Tulisan Suci 

Roma 12

Roma 12:1–2—Apakah yang Dimaksud dengan
“Mempersembahkan Tubuhmu sebagai Persembahan
yang Hidup”?
Paulus menggunakan ungkapan “mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup” (Roma 12:1) untuk menekan-
kan pentingnya menjalankan injil dengan segenap hati Anda.
Di masa Perjanjian Lama orang mengurbankan binatang mereka
kepada Allah untuk menunjukkan iman mereka. Yesus Kristus
mengurbankan nyawa-Nya untuk menggenapi hukum
Perjanjian Lama dan memperlihatkan kepada kita cara yang
baru. Paulus mengundang para Orang Suci untuk mengurban-
kan hal-hal di dalam kehidupan mereka yang tidak sesuai de-
ngan iman mereka kepada Yesus Kristus.

Roma 13

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Roma 12–13.

Tidak percuma pemerintah
menyandang pedang (ayat
4)—Pasti akan melaksanakan
penghakiman

Janganlah merawat (ayat
14)—Janganlah memusat-
kan pada 

Menasihatkan (ayat 1)—
Mengimbau

Mempunyai banyak anggota
(ayat 4)—Banyak anggota da-
lam satu Gereja

Menasihati (ayat 8)—
Memberikan  semangat, meng-
imbau

Jauhilah (ayat 9)—Bencilah

Bara api (ayat 20)—Perasaan
bersalah

Roma 12–13
Nasihat bagi Orang Suci

Menemukan Arti yang Sebenarnya

Untuk menerima semua berkat injil, tidaklah cukup hanya men-
jadi anggota Gereja saja. Untuk setiap ungkapan berikut dari
Roma 12:1–3, pilihlah definisi yang menurut Anda paling cocok
dengan ungkapan tersebut. Kemudian tulislah sebuah kalimat
yang merangkum pesan Paulus.

1. “Mempersembahkan tubuhmu” (ayat 1)

a. Mengubah

b. Mengurbankan semua yang Anda nikmati

2. “Menjadi serupa dengan dunia ini” (ayat 2)

a. Jahat

b. Mencontoh cara-cara dunia

3. “Berubahlah” (ayat 2)

a. Menjalankan hidup dengan pelayanan

b. Memperbaiki

4. “Berpikir begitu rupa” (ayat 3)

a. Tidak sombong

b. Menghindari humor

Gunakan Kata-Kata Anda Sendiri

Pura-pura artinya tidak tulus. Ketulusan adalah perlu dalam
menjalankan injil. Bacalah Roma 12:9–21 dan tulislah gagasan-
gagasan utama dari ayat 12, 13, 16, 17, dan 20 dengan menggu-
nakan kata-kata Anda sendiri. Ingatlah bahwa Paulus ingin
agar para Orang Suci setia dan menghindari berpura-pura.

Kasih Menggenapi Hukum Taurat

Paulus meminta para Orang Suci agar bangkit dan menjalankan
injil. Memang mudah bersikap santai terhadap agama. Untuk
belajar cara agar lebih berani, tulislah ayat-ayat dalam Roma
13:8–14 yang menurut Anda paling cocok menggambarkan situ-
asi masing-masing di bawah:

1. Tom tertidur dan tidak ikut serta dalam kegiatan belajar tulis-
an suci bersama keluarga. Dia mengatakan kepada ibunya
bahwa dia terlalu lelah.

2. Sarah mengatakan kepada pacarnya yang bukan anggota
bahwa mereka harus memutuskan hubungan karena mereka
mulai menjadi terlalu serius.

3. Dennis tidak memikirkan ajaran-ajaran Gereja dengan serius.
Segala sesuatu dianggapnya lelucon. Dia mengganggu kelas
Sekolah Minggunya dengan menceritakan lelucon serta mem-
buat setiap orang tertawa dan bermain-main.

4. Amy bertemu dengan misionaris untuk wawancara pembap-
tisannya. Dia memberi tahu mereka bahwa dia bertekad un-
tuk menjalankan injil dan ingin meninggalkan
kesalahan-kesalahan masa lalunya.

Roma 14–16
Orang Suci yang Sejati

Saling Menemani

C

B

A
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Roma 15

Roma 16

Roma 16:17–19—“Waspada terhadap Mereka ...
[yang] Menimbulkan Perpecahan”
Paulus tinggal di zaman bertambahnya kemurtadan dari agama
yang benar. Ada beberapa orang tertentu yang bertindak seba-
gai anggota Gereja yang baik, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran
palsu (lihat Kisah Para Rasul 20:28–32). Paulus memperingatkan
orang Roma agar “waspada terhadap mereka ... [yang] menim-
bulkan perpecahan” dan waspada terhadap orang-orang seperti
itu yang menyatakan dirinya pelayan (Roma 16:17).

Roma 16:20—Apakah yang Dimaksud
“Menghancurkan Iblis di Bawah Kakimu”?
Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan apa yang dimaksud
dengan “menghancurkan Iblis di bawah kakimu” (Roma 16:20):
“Mereka yang mengalahkan dunia menginjak-injak Iblis di ba-
wah kaki mereka dengan menolak bujukan-bujukannya”
(Doctrinal New Testament Commentary, 2:308).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C)
sewaktu Anda mempelajari Roma 14–16.

Wawancarailah Seorang Anggota Baru

Orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda menjadi anggo-
ta Gereja. Bacalah pernyataan Presiden Hinckley dalam bagian
“Memahami Tulisan Suci” untuk Roma 14. Kemudian wawanca-
railah seseorang yang telah menjadi anggota Gereja tahun lalu
dan tulislah sebuah rangkuman tentang tanggapannya terhadap
pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Perubahan-perubahan apakah yang harus Anda buat sebagai
anggota baru Gereja?

2. Apakah yang telah dilakukan para anggota Gereja untuk me-
nolong Anda berhasil?

3. Hal apa lagi yang dapat dilakukan para anggota untuk mem-
bantu anggota baru menyesuaikan diri dengan lebih baik lagi
ke dalam Gereja?

Apakah Pendapat Anda tentang
Menghakimi?

Paulus mengajar para Orang Suci agar tidak saling menghaki-
mi. Bacalah Roma 14:4–13 dan tulislah jawaban terhadap setiap
pertanyaan berikut:

1. Jika kita semua hamba Allah, mengapa kita tidak boleh saling
menghakimi? (lihat Roma 14:4).

B

A

Memberikan bantuan (ayat
2)—Memberikan pertolongan
dan penghiburan

Bendahara (ayat 23)—Hamba
yang dipercaya

Kelemahan (ayat 1)—
Kekurangan yang disebabkan
tidak mengetahui kebenaran

Membangunnya (ayat 2)—
Memperbaikinya

Semua orang harus disambut ke dalam Gereja sewaktu me-
reka menerima injil dan mengungkapkan keinginan untuk
menjalankan injil. Pelaku firman tidak hanya berpangku
tangan dan menghakimi orang lain; mereka mengulurkan
tangan sebagai teman dan membantu orang menemukan
rumah baru mereka di dalam Gereja dan kerajaan Allah.
Apakah Anda kenal anggota baru yang tinggal di lingku-
ngan atau cabang Anda? Bagaimanakah Anda dapat mem-
bantu mereka merasa lebih sebagai bagian dari Gereja?

Memahami Tulisan Suci 

Roma 14

Roma 14—Kebiasaan yang Bertentangan Antara
Orang Yahudi dan Orang Bukan Yahudi
Paulus menghadapi tekanan terus-menerus untuk menasihati
para Orang Suci agar hidup sesuai dengan kebiasaan dan
tradisi orang Yahudi. Mematuhi tradisi hari Sabat tertentu, ber-
pantang terhadap makanan tertentu, dan mengikuti kebiasaan-
kebiasaan lainnya adalah kegiatan penting bagi orang Yahudi
yang baru menjadi percaya pada injil, tetapi tidak demikian hal-
nya dengan orang bukan Yahudi. Sering kali satu kelompok
menghakimi orang lain dengan keras terhadap kepercayaan ke-
agamaan dan tradisi budaya kelompok tersebut. Paulus ingin
agar semua orang memahami bahwa kebiasaan tidaklah pen-
ting dibandingkan dengan beriman kepada Yesus Kristus dan
mengikuti teladan-Nya. Bahkan di zaman sekarang kita meng-
alami tantangan-tantangan serupa sebagai gereja yang mendu-
nia. Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan,

“Tidaklah mudah menja-
di anggota Gereja ini.
Pada umumnya menjadi
anggota Gereja berarti
mengesampingkan kebia-
saan-kebiasaan lama, me-
ninggalkan teman-teman
dan lingkungan pergaul-
an lama, serta masuk ke
dalam suatu masyarakat
baru yang berbeda dan
yang cukup menuntut.

Dengan terus bertambah-
nya jumlah anggota baru,
kita harus meningkatkan

usaha kita untuk membantu mereka sewaktu mereka mencoba
menemukan jalan mereka. Setiap dari mereka membutuhkan ti-
ga hal: seorang teman, suatu tanggung jawab, dan pemelihara-
an ‘oleh firman Allah yang baik’ (Moroni 6:4). Adalah tugas kita
untuk menyediakan hal-hal ini” (dalam Conference Report,
April 1997, 66; atau Liahona, Juli 1997, 40).

Mempercakapkan pendapat-
nya (ayat 1)—Tidak menyetu-
jui pendapat-pendapat pribadi

Menghina saudaramu (ayat
10)—Memperlakukan sauda-
ramu seperti tidak ada

Beranggapan (ayat 14)—
Menghargai, menganggap
berharga, peduli
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Siapakah Orang-Orang Korintus itu?
Pada perjalanan misi Paulus yang kedua dia mengajarkan injil
di Korintus dan mendirikan sebuah cabang Gereja di sana (lihat
Kisah Para Rasul 18:1–17). Korintus adalah sebuah kota yang
terkenal karena penyembahan berhala dan kebejatan moralnya,
sehingga Paulus khawatir apakah para anggota Gereja di sana
dapat tetap setia terhadap injil.

MAKEDONIA
Laut Hitam

ASIA

Laut Tengah

Yerusalem

Atena

AKHAYA

MESIR

Korintus

Berhubungan Surat dengan Jemaat di
Korintus
Paulus menulis paling sedikit tiga surat kepada jemaat di
Korintus (lihat 1 Korintus 1:1–2; 5:9; 2 Korintus 1:1). Para Orang
Suci di Korintus telah menulis surat kepadanya untuk meminta
bantuan dalam hal ajaran dan ajaran Gereja. Kitab 1 Korintus
adalah jawaban Paulus terhadap salah satu surat mereka. Surat
itu ditulis kira-kira tahun 54, ketika dia tinggal di Efesus.

Beberapa Hal Tidak Berubah
Menjadi Orang Suci di zaman sekarang memiliki banyak tantang-
an yang sama dengan yang dihadapi para Orang Suci di Korintus.
Simaklah betapa bergunanya nasihat berikut di zaman sekarang:

• Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah melalui Roh
(lihat 1 Korintus 2:9–16).

• Tubuh kita adalah bait suci Allah dan harus bersih (lihat 
1 Korintus 3:16–17; 6:19–20).

• Allah tidak akan membiarkan kita digoda lebih dari yang
mampu kita tanggung (lihat 1 Korintus 10:13).

• Pernikahan penting dalam rencana kebahagiaan Allah (lihat 
1 Korintus 11:11).

• Jika kita mengambil sakramen secara tidak layak, kita
mengolok-olok hal yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi
kita (lihat 1 Korintus 11:27).

• Sebagai anggota Gereja kita harus bersatu dalam pikiran dan
penilaian yang sama (lihat 1 Korintus 12:20–26).

2. Orang dapat saja memiliki pendapat dan perbuatan yang ber-
beda, tetapi hal apakah yang paling penting untuk diingat?
(lihat ayat 5–6).

3. Bagaimanakah menjadi milik Tuhan mengurangi perbedaan-
perbedaan di antara para Orang Suci? (lihat ayat 7–9).

4. Pada akhirnya, kesamaan apakah yang akan kita semua mili-
ki? (lihat ayat 10–11).

5. Jika kita saling menghakimi, bagaimanakah hal itu dapat me-
nyakiti kita dan orang yang kita hakimi? (lihat ayat 13).

Gereja Adalah Suatu Komunitas

Yesus Kristus mengundang semua orang untuk datang kepada-
Nya. Di dalam sebuah komunitas Orang Suci dengan berbagai
talenta dan kekuatan, kita perlu saling membantu agar kita se-
mua dapat menjadi lebih seperti Kristus. Bacalah Roma 15:1–7.
Kemudian tulislah hal-hal yang dinasihatkan Paulus agar kita
lakukan dalam ayat 1–2, 5, dan 7 untuk berusaha mengatasi
perbedaan-perbedaan di antara kita.

C

Surat Pertama Rasul Paulus kepada
Jemaat di Korintus
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Kadang-kadang anggota Gereja menempatkan kebijaksana-
an mereka melebihi kebijaksanaan Allah. Mereka gagal un-
tuk melihat bagaimana Roh dapat menolong mereka
menemukan pemecahan terhadap tantangan-tantangan hi-
dup. Di Korintus, sejumlah Orang Suci berdebat bahwa
pendapat pribadi mereka adalah bagian dari injil Kristus,
dan hal itu menimbulkan perpecahan di antara para anggo-
ta. Dalam 1 Korintus 1–4, bagaimanakah Roh memberikan
pemecahan terhadap persoalan ini dan bagaimanakah hal
itu dapat membantu Anda menghadapi kesulitan-kesulitan
yang serupa?

Memahami Tulisan Suci 

1 Korintus 1

1 Korintus 1:26–28—“Apa yang Bodoh bagi Dunia
Dipilih Allah ... untuk Memalukan Orang-Orang yang
Berhikmat”
Siapakah “yang bodoh bagi dunia” yang akan “memalukan
orang-orang yang berhikmat” (1 Korintus 1:27)? Paulus merujuk
kepada para misionaris yang pergi ke seluruh dunia dan meng-
ajar orang dari seluruh lapisan masyarakat. Apakah dia mak-
sudkan bahwa para misionaris tersebut bodoh? Presiden
Gordon B. Hinckley mencatat bagaimana para misionaris kita
sering kali dilihat oleh dunia,

Saya telah diwawancarai oleh wakil dari Radio BBC. Dia pernah
melihat para misionaris dan memerhatikan penampilan mereka
yang belia. Tanyanya, ‘Bagaimana Anda berharap orang mende-
ngarkan para remaja yang masih hijau itu?‘

Kalau sebagian dari Anda tidak tahu artinya “hijau,” itu artinya
belum matang, kurang pengalaman, lugu.

Saya menjawab reporter itu dengan sebuah senyuman, ‘Remaja
yang masih hijau? Samalah para misionaris ini sekarang dengan
Timotius di zaman Paulus [lihat 1 Timotius 4:12] ....

Yang hebat ialah bahwa orang menerima mereka dan mende-
ngarkan mereka. Mereka berakal sehat. Mereka cerdas, mereka
waspada, mereka tulus. Mereka tampak bersih, dan orang sege-
ra memupuk kepercayaan pada mereka’ ....

Perkataan (ayat 5)—Kata-
kata yang diucapkan

Persekutuan dengan Anak-
Nya (ayat 9)—Kedekatan atau
penemanan dengan Kristus
sebagai anggota Gereja-Nya

Menasihatkan (ayat 10)—
Memohon

Kefas (ayat 12)—Petrus

Orang-orang bijak (ayat 19)—
Orang-orang yang terpelajar

Pembantah (ayat 20)—Ahli
filsafat

Yang bodoh, yang lemah,
yang tidak terpandang (ayat
27–28)—Para pengikut Yesus
Kristus yang rendah hati

1 Korintus 1–4
Persatuan melalui Roh

“‘Remaja’ yang masih hijau?‘ Ya, mereka memang lugu.
Sungguh itu merupakan suatu berkat besar. Mereka tidak mem-
bawa unsur penipuan. Mereka berbicara tanpa unsur kelicikan.
Mereka berbicara dari lubuk hati mereka dengan keyakinan pri-
badi. Masing-masing adalah seorang hamba Allah yang hidup,
seorang duta besar Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mereka datang
bukan dari pengetahuan mereka tentang hal-hal duniawi.
Kuasa mereka berasal dari iman dan doa serta kerendahan hati”
(dalam Conference Report, September–Oktober 1995, 69; atau
Liahona, Januari 1996, 40).

1 Korintus 2

1 Korintus 2:14—Apakah “Manusia Duniawi” Itu?
Setelah Kejatuhan Adam, umat manusia menjadi “bersifat jas-
mani, berhawa nafsu dan bersifat iblis” (Alma 42:10). Sifat ini
bertentangan dengan sifat ilahi Allah (lihat Mosia 3:19). Mereka
yang hidup sebagai pria dan wanita “duniawi” tidak memaha-
mi pengetahuan rohani; bagi mereka itu adalah kebodohan.
Manusia dunawi memperoleh pengetahuan rohani ketika dia
“menyerah kepada ajakan Roh yang Kudus dan menyingkirkan
manusia duniawi” (Mosia 3:19).

1 Korintus 3

1 Korintus 3:1–3—“Susulah yang Kuberikan
kepadamu”
Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang baru menjadi
percaya kepada injil Yesus Kristus. Banyak di antara mereka
masih diliputi oleh kelemahan-kelemahan duniawi. Paulus
membandingkan mereka dengan yang “belum dewasa dalam
Kristus,” memberi tahu mereka bahwa dia telah memberi mere-
ka susu karena mereka belum siap makan daging (1 Korintus
3:1–2). Susu merujuk kepada ajaran-ajaran sederhana injil yang
harus dipahami sebelum daging, atau ajaran-ajaran yang lebih
rumit, dapat diajarkan. Ajaran-ajaran rumit semacam itu hanya
dapat dipahami oleh mereka yang telah memperoleh kedewasa-
an rohani dengan hidup sesuai dengan terang yang telah mere-
ka terima (lihat A&P 50:24; Alma 12:9–11).

Jerami (ayat 12)—Batang padi-
padian yang sudah kering dan

pendek yang tertinggal di la-
dang setelah panen

Dinilai secara rohani (ayat
14)—Dipahami melalui Roh
Kudus
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1 Korintus 4

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari 1 Korintus 1–4.

Ceritakan tentang Keluarga Anda

Ketika orang bergabung dengan Gereja mereka menjadi anggota
keluarga Kristus (lihat Mosia 15:11). Bacalah 1 Korintus 1:9–13.

1. Buatlah daftar hal-hal salah dalam “keluarga Kristus” di
Korintus.

2. Uraikanlah kejadian atau saat ketika keluarga Anda sendiri
berada bersama yang membawa sukacita besar kepada Anda.

3. Buatlah daftar unsur yang ada di dalam pengalaman keluar-
ga Anda yang juga diperlukan di dalam keluarga Kristus.

Manusia yang Tidak Duniawi

Seandainya Anda merasa sakit karena penyakit yang tidak la-
zim, kepada siapakah Anda pergi untuk meminta bantuan—po-
lisi, supir taksi, atau dokter Anda? Mengapa? Bacalah 
1 Korintus 2:10–14.

1. Tulislah ke mana Anda harus pergi untuk memperoleh ja-
waban rohani.

2. Jelaskan mengapa “manusia duniawi” mengalami kesulitan
memperoleh pengetahuan rohani.

3. Bacalah Mosia 3:19 dan buatlah daftar hal-hal yang menolong
kita mengatasi manusia duniawi.

Bait Suci yang Kudus, Saya yang
Kudus

Tulislah Sepucuk Surat Singkat
kepada Seorang Pemimpin Gereja

Paulus mengatakan kepada para pemimpin Gereja bahwa mere-
ka dituntut untuk setia dan mengingatkan mereka bahwa mere-
ka akan dianiaya karena kesetiaan mereka (lihat1 Korintus 4).

D

Bacalah 1 Korintus 3:16–17 dan pikirkanlah dalam hal-hal apa tu-
buh kita disamakan seperti bait suci yang kudus. Jelaskan bagai-
mana situasi-situasi berikut memengaruhi bait suci seperti itu
dan membatasi kemampuan untuk menerima Roh:

1. Tom dan Susan berkencan dan telah terlibat dalam
hubungan fisik.

2. Joe senang mengunyah tembakau bersama teman-temannya.

3. Katrina menghindari Gereja karena teman-temannya tidak
berada di sana.

C

B

A

Apa yang direncanakan di
dalam hati (ayat 5)—Rahasia
atau motif di dalam hati

Pada diriku sendiri (ayat 6)—
Aku miliki, secara kiasan

Kenakan (ayat 6)—Terapkan

Kalau kami difitnah, kami te-
tap menjawab (ayat 13)—
Kalau orang berbicara bohong
mengenai kami, kami berusaha
untuk mengatasi perbedaan-
perbedaan

Kotoran (ayat 13)—Limbah,
sampah 

Setelah membaca 1 Korintus 4:9–16, tulislah sebuah surat peng-
hargaan singkat kepada salah seorang pemimpin Gereja Anda.
Buatlah daftar hal-hal yang paling Anda hargai tentang pemim-
pin tersebut dan bagaimana dia telah menolong Anda. (Anda
dapat membagikan surat singkat tersebut kepada guru Anda se-
belum Anda mengirimkannya).

Dalam 1 Korintus 5–7 Paulus terus memberikan nasihat
kepada para Orang Suci di Korintus. Dia menangani
pertanyaan-pertanyaan penting misalnya: Jenis hubungan
yang bagaimanakah yang seharusnya dimiliki Orang Suci
dengan pendosa? Kapankah diperbolehkan bagi Orang Suci
untuk saling menuntut? Mengapa pernikahan lebih baik
dilakukan setelah tugas misi? Carilah nasihat Paulus
mengenai masalah-masalah ini dan pikirkanlah bagaimana
itu berkaitan dengan Anda.

Memahami Tulisan Suci 

1 Korintus 5

1 Korintus 5:5—“Serahkan dalam Nama Tuhan Yesus
kepada Iblis”
Anggota Gereja yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan
pengalaman di Gereja dapat dikenakan hukuman yang lebih
berat. “Menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, se-
hingga binasa tubuhnya” (1 Korintus 5:5) artinya memutuskan
mereka dari berkat-berkat injil. Termasuk dalam hal ini adalah
hilangnya Roh Kudus, sehingga mereka dibiarkan tanpa kuasa
penyembuhan dan perlindungan Allah. Dalam keadaan demiki-
an orang tersebut dibiarkan menanggung sendiri seluruh kuasa
kehancuran dari sang musuh.

1 Korintus 6

Mencari keadilan (ayat 1,
6–7)—Melakukan tuntutan,
menuntut

Kekalahan bagi kamu (ayat
7)—Kegagalan seluruhnya 

Dirugikan (ayat 7)—
Dicurangi, ditipu

Banci, orang pemburit (ayat
9)—Mereka yang terlibat da-
lam berbagai dosa terhadap
sesama jenis

Percabulan (ayat 1)—
Hubungan seks antara orang-
orang yang belum menikah 

Sedikit ragi mengkhamiri
seluruh adonan (ayat 6)—
Sedikit ragi menyebabkan ro-
ti mengembang; sedikit dosa

memengaruhi keseluruhan
orang atau jemaat

Buanglah (ayat 7)—
Singkirkanlah, bertobatlah

Keburukan (ayat 8)—
Keinginan untuk menyakiti
orang lain

1 Korintus 5–7
Petunjuk-Petunjuk 

Kepada Gereja
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1 Korintus 6:9–12—Apakah Dosa-Dosa yang
Mematikan Ini Halal dalam Pemikiran Paulus?
Terjemahan Joseph Smith memberikan perubahan yang penting
dalam 1 Korintus 6:12 dengan menjelaskan bahwa semua hal
ini tidak halal baginya, dan semua hal ini tidak berguna (lihat
TJS terhadap 1 Korintus 6:12).

1 Korintus 6:19–20—“Kamu Bukan Milik Kamu
Sendiri”

Penatua LeGrand Richards, yang
waktu itu adalah Rasul mengatakan,
“Ada banyak orang yang menyangka
tubuh mereka milik mereka sendiri
dan bahwa mereka dapat berbuat ter-
hadapnya apa saja yang mereka
inginkan, tetapi Paulus menjelaskan
bahwa mereka bukan milik mereka
sendiri, karena mereka telah dibeli
dengan sejumlah harga” (Suatu
Pekerjaan yang Ajaib dan Menakjubkan,
edisi revisi [1973], 380).

1 Korintus 7

1 Korintus 7:29–33—“Orang-Orang yang Beristri
Harus Berlaku Seolah-Olah Mereka Tidak Beristri”
Terjemahan Joseph Smith memperjelas bahwa ketika Paulus
menasihati agar “orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-
olah mereka tidak beristri” (1 Korintus 7:29) dia berbicara kepa-
da mereka yang dipanggil untuk melakukan tugas pelayanan,
karena mereka telah dipanggil dan dipilih untuk melakukan pe-
kerjaan Tuhan (lihat TJS terhadap 1 Korintus 7:29). Dengan lain
perkataan, mereka yang telah menikah akan berada tanpa istri
mereka selama misi mereka.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari 1 Korintus 5–7.

Wawancarailah Uskup Anda

Mintalah uskup Anda untuk menjelaskan bagaimana dewan di-
sipliner uskup dapat membantu Gereja dan membantu orang
yang terlibat untuk bertobat dan kembali ke dalam penemanan
yang sepenuhnya. Bacalah 1 Korintus 5 dan tulislah tentang
persamaan-persamaan yang Anda temukan antara ayat-ayat itu
dengan apa yang dijelaskan uskup Anda.

Daftarkanlah Dampak Dosa

Paulus menegur keras para Orang Suci di Korintus karena
mencari-cari alasan atas perbuatan dosa mereka. Dia mengingat-
kan mereka bahwa Roh tidak dapat tinggal di dalam diri mereka
jika mereka tidak hidup benar. Sewaktu Anda membaca 1 Korintus
6:9–20, buatlah daftar paling sedikit lima dosa yang disebutkan

B

A

Kewajibannya (ayat 3)—
Tindakan kebaikan yang se-
mestinya

Tahan bertarak (ayat 5)—
Tidak bisa mengendalikan diri

Terikat (ayat 15, 27)—Dalam
perjanjian

Bersunat (ayat 18–19)—Lihat
Kamus Alkitab, “sunat.”

Menghalang-halangi kamu
dalam kebebasan kamu
(ayat 35)—Membatasi kamu

Paulus dan jelaskan bagaimana dosa-dosa tersebut membawa
dampak terhadap si pendosa, keluarga si pendosa, dan Gereja.

Rangkumlah Hal yang Diajarkan
Paulus

Sewaktu Anda membaca 1 Korintus 7:10–11, pastikan agar Anda
menggunakan kata menceraikan, dan dalam ayat 12–13 gantilah
ungkapan “seorang yang tidak beriman” dengan ungkapan se-
orang bukan anggota. Setelah membaca ayat-ayat ini dengan
ungkapan yang telah diganti, tulislah sebuah paragraf yang
menguraikan apa menurut Anda sedang diajarkan Paulus.

Tulislah Sebuah Pelajaran

Bacalah 1 Korintus 7:8–9, 29–35 seolah-olah Paulus berbicara
kepada para misionaris dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut:

1. Bagaimanakah ajaran-ajaran ini dapat bermanfaat bagi misio-
naris seluruh-waktu?

2. Bagaimanakah seorang pacar di rumah dapat mengalihkan
perhatian seorang misionaris dari panggilannya?

Para Orang Suci di Korintus menulis surat kepada Paulus
dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Kita meng-
etahui apa pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui jawab-
an yang dia berikan kepada mereka. Paulus menasihati
mereka untuk menghindar dari menyinggung perasaan
orang lain melalui tindakan-tindakan pribadi, untuk meng-
enali bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dikalahkan
secara tidak adil oleh godaan, dan untuk mengingat pen-
tingnya layak untuk mengambil sakramen.

Memahami Tulisan Suci 

1 Korintus 8

1 Korintus 8:4, 8–13—Makan Daging Persembahan
Berhala
Hukum Musa tidak mengizinkan orang Yahudi untuk mema-
kan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus
mengajar mereka bahwa daging itu sendiri tidak membuat se-
seorang najis, tetapi orang Yahudi yang telah menjadi percaya
kepada injil masih tersinggung ketika mereka melihat orang bu-
kan Yahudi yang telah menjadi percaya memakan daging per-
sembahan berhala. Paulus menasihati bahwa lebih baik tidak
makan daging tersebut daripada menyinggung perasaan sesa-
ma Orang Suci.

Dikuatkan (ayat 10)—Diberi
semangat

1 Korintus 8–11
Nasihat bagi Anggota Baru

D

C
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1 Korintus 9

1 Korintus 10

1 Korintus 11

1 Korintus 11:2–12—Apakah Pria Menguasai Wanita?
Paulus mengajarkan bahwa Allah menempatkan Yesus Kristus
sebagai “kepala dari tiap-tiap laki-laki” dan laki-laki sebagai
“kepala dari perempuan” (1 Korintus 11:3). Pola ini tidak meng-
isyaratkan adanya dominasi dan sikap tunduk, tetapi menetap-
kan ketertiban dan kedamaian melalui kepemimpinan imamat
yang benar. Pria dan wanita saling bergantung, dan pria yang
bijaksana mendengarkan dengan saksama pendapat wanita
yang setia.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari 1 Korintus 8–11.

Berikan Contoh Zaman Modern

Bacalah 1 Korintus 8:9–13 dan berilah contoh di zaman modern
tentang bagaimana kita perlu berhati-hati untuk menghindari
penampilan luar yang jahat. Mungkin akan bermanfaat meng-
ulang kembali bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk 1 Korintus
8:4, 8–13.

Rancanglah Sebuah Program Pelatihan

Bacalah 1 Korintus 9:24–27 dan carilah dengan apa Paulus
membandingkan misinya. Buatlah bagan berikut di dalam buku
catatan Anda. Bayangkan bahwa Anda adalah seorang pelatih
dan buatlah daftar langkah-langkah di dalam program pelatih-
an jasmani yang akan Anda rancang untuk membantu seorang
atlit berhasil baik di bidangnya. Kemudian buatlah perbandi-
ngannya dengan pelatihan rohani yang dibutuhkan guna mem-
persiapkan misi atau pernikahan di bait suci.

B

A

Menggunting rambut, ram-
but digunting atau dicukur
(ayat 6)—Rambut yang di-
gunting pendek atau dibotaki
(yang dianggap aib pada ma-
sa Paulus)

Perpecahan (ayat 19)—
Ketidakbenaran, kebohong-
an tentang Kristus dan
ajaran-Nya

Dididik (ayat 32)—Diperbaiki
melalui hukuman

Perjamuan Tuhan (ayat 21)—
Cara-cara Allah, misalnya
sakramen

Perjamuan roh-roh jahat
(ayat 21)—Cara-cara iblis, mi-

salnya perayaan penyembah-
an berhala

Membangkitkan cemburu
(ayat 22)—Membuat marah

Mengadakan rintangan (ayat
12)—Memperlambat kemajuan

Pemberitaan itu adalah
tugas penyelenggaraan yang
ditanggungkan kepadaku
(ayat 17)—Aku akan diminta
pertanggungjawaban atas tu-
gasku

Fana (ayat 25)—Duniawi, se-
mentara

Sembarangan saja memukul
(ayat 26)—Memukulkan tin-
ju ke udara seolah-olah se-
dang berkelahi

Penguasaan Tulisan Suci—1 Korintus
10:13

Paulus menyatakan dengan jelas dalam 1 Korintus 10:13–14
bahwa godaan tidak dapat mengalahkan kita jika kita bertekad
mematuhi perintah-perintah Allah. Bacalah Alma 13:28 dan bu-
atlah daftar tiga asas yang diucapkan Alma perlu kita patuhi
agar kita dapat memperoleh bantuan Allah di dalam mengatasi
godaan. Tulislah sebuah paragraf tentang bagaimana asas terse-
but dapat membantu Anda agar tidak “dicobai melampaui ke-
kuatanmu” (1 Korintus 10:13).

Cara Mengambil Sakramen

Bagian paling penting dari menghadiri
Gereja adalah mengambil sakramen.
Setelah membaca 1 Korintus 11:20–34,
tulislah serangkaian petunjuk yang
akan membantu orang lain mengambil
sakramen sesuai dengan cara yang di-
inginkan Tuhan. Pastikan petunjuk-
petunjuk Anda cukup singkat agar
dapat ditulis pada sebuah kartu yang
dapat diberikan kepada orang.

Ketika ditanya oleh Presiden Amerika Serikat apa yang
membuat agama kita unik dibandingkan dengan agama-
agama lainnya, Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa
yang menyebabkannya unik adalah karunia Roh Kudus
(lihat History of the Church, 4:42). Melalui Roh Kudus,
Allah menganugerahkan ke atas anak-anak-Nya berkat-
berkat khusus yang dikenal sebagai karunia-karunia Roh
agar kita dapat mengetahui kebenaran dan saling member-
kati. Sewaktu Anda membaca 1 Korintus 12–14, carilah
karunia-karunia Roh yang dengannya Anda telah diberkati.

1 Korintus 12–14
Karunia-Karunia Roh

D

C

Program Pelatihan Rohani

1.

2.

3.

Program Pelatihan Jasmani

1.

2.

3
.
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1 Korintus 12

1 Korintus 12:21–28—Mengapa Setiap Anggota
Gereja Penting?

Setiap individu adalah penting dan
membawa karunia serta bakat-bakat
khusus bagi Gereja. Gereja membu-
tuhkan setiap dari anggotanya.
Penatua Joseph B. Wirthlin, seorang
Rasul, mengatakan, “Tidak peduli si-
apa pun kita—tidak peduli bakat, ke-
mampuan, sumber keuangan,
pendidikan, atau pengalaman kita—
kita semua dapat melayani di dalam
kerajaan-Nya. Dia yang memanggil

kita akan membuat kita memenuhi syarat bagi pekerjaan itu jika
kita mau melayani dengan kerendahan hati, doa, ketekunan,
dan iman. Mungkin kita merasa tidak mampu. Mungkin kita
meragukan diri kita, mengira bahwa apa yang dapat kita tawar-
kan kepada Tuhan secara pribadi adalah terlalu tidak berarti
bahkan untuk diperhatikan. Tuhan sadar penuh akan kefanaan
kita. Dia mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dia memaha-
mi tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari” (dalam
Conference Report, April 1996, 46; atau Ensign, Mei 1996, 34).

1 Korintus 13

1 Korintus 14

1 Korintus 14:2, 4, 13–14, 19, 27—“Bahasa Roh”
Setiap kali ungkapan “bahasa roh” digunakan dalam 1 Korintus
14, Terjemahan Joseph Smith mengubahnya menjadi “bahasa lain.”

1 Korintus 14:4–11, 19—Kapankah Kita Seharusnya
Mencari Karunia Bahasa?
Presiden Joseph F. Smith mengatakan, “Saya percaya kepada
karunia Roh yang Suci yang diberikan kepada manusia, tetapi
saya tidak menginginkan karunia bahasa, kecuali kalau saya
membutuhkannya. Saya pernah membutuhkan karunia bahasa
sekali, dan Tuhan memberikannya kepada saya. Saya sedang
berada di sebuah negara asing, diutus untuk mengkhotbahkan
injil kepada bangsa yang bahasanya tidak saya pahami .... Itu
ada tujuannya. Ada sesuatu untuk memperkuat iman saya,
untuk mendorong saya dan untuk menolong saya di dalam pela-
yanan saya. Jika Anda membutuhkan karunia bahasa ini, carilah
dan Allah akan menolong Anda di dalamnya” (Gospel Doctrine,
edisi ke 5 [1939], 201).

Membangun (ayat 3)—
Meningkatkan rohani

Menasihati (ayat 3)—
Mengimbau

Kasih (ayat 1)—“Kasih murni
Kristus” (Moroni 7:47)

Tidak memegahkan diri
(ayat 4)—Tidak menyom-
bongkan diri

Melihat dalam cermin suatu
gambaran yang samar-samar
(ayat 12)—Melihat pantulan
yang tidak jelas dalam sebu-
ah cermin

Rupa-rupa, berbagai-bagai,
bermacam-macam (ayat 4, 6,
10)—Beragam

Berbagai-bagai perbuatan
ajaib (ayat 6)—Bermacam-ma-
cam cara karunia ini bekerja

Tubuh juga tidak terdiri dari
satu anggota (ayat 14)—
Gereja adalah satu organisasi
yang terdiri dari banyak ang-
gota yang berbeda-beda

1 Korintus 14:34–35—Dapatkah Wanita Berbicara di
Gereja?
Terjemahan Joseph Smith mengubah kata berbicara dengan
mengatur. Tentu saja wanita berbicara di Gereja dapat diterima.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari 1 Korintus 12–14.

Tulislah Sebuah Masukan Ensiklopedia

Paulus mengajarkan bahwa ada banyak karunia Roh yang
berbeda-beda dan kemudian memberikan beberapa contoh.
Bacalah 1 Korintus 12:4–11 dan tulislah sebuah masukan untuk
ensiklopedia yang menjelaskan sudut pandang Gereja meng-
enai karunia-karunia Roh. Ensiklopedia tersebut memiliki ba-
tasan ruang, oleh karena itu batasilah komentar Anda menjadi
satu paragraf yang terdiri dari lima puluh kata atau kurang.

Kasih

Buatlah dua kolom dan berilah label pada kolom yang satu
Kasih Amal Adalah dan pada kolom lainnya Kasih Amal Bukanlah.
Sewaktu Anda membaca 1 Korintus 13:1–7, 13, daftarkanlah se-
tiap ungkapan itu di bawah judul yang semestinya. Akhirilah
dengan menguraikan saat ketika seseorang memperlihatkan ka-
sih kepada Anda.

Mengapa Saya Harus Tumbuh?

Bacalah 1 Korintus 13:9–12 dan uraikanlah apa menurut Anda
yang diajarkannya mengenai menjadi dewasa secara rohani.
Sarankan beberapa sifat orang seusia Anda yang memperlihat-
kan bahwa mereka masih memiliki sifat kanak-kanak. Kemudian
kenalilah sifat-sifat lain dari orang seusia Anda yang memperli-
hatkan meningkatnya kedewasaan di dalam injil.

Ketertiban di Gereja

Paulus ingin mengajarkan kepada para Orang Suci mengenai
pentingnya ketertiban di Gereja (lihat 1 Korintus 14:26–40).
Untuk setiap pernyataan di bawah, tulislah bagaimana menurut
Anda itu berhubungan dengan ketertiban di Gereja:

1. “Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun”
(1 Korintus 14:26).

2. “Bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua
dapat belajar” (ayat 31).

3. “Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahte-
ra” (ayat 33).

4. “Sebab mereka [perempuan] tidak diperbolehkan untuk
mengatur” (TJS terhadap ayat 34).

5. “Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan
dan teratur” (ayat 40).

D

C

B
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Adakah seseorang yang Anda kasihi meninggal?
Bagaimanakah perasaan Anda ketika hal itu terjadi? Yesus
Kristus telah mengalahkan kematian melalui Pendamaian-
Nya Karena karunia-Nya, kematian menjadi sementara.
Seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan menikmati ke-
bakaan.

Di masa Paulus sejumlah orang meragukan kenyataan
adanya Kebangkitan Kristus. Sewaktu Anda membaca 1
Korintus 15–16, carilah kesaksian kuat Paulus tentang
kenyataan adanya Kebangkitan, maupun kebenaran-
kebenaran yang bersifat ajaran mengenai tiga tingkat
kemuliaan dan pekerjaan tata cara yang dilaksanakan di
dalam bait suci demi orang yang telah meninggal.

Memahami Tulisan Suci 

1 Korintus 15

1 Korintus 15:29—Pembaptisan bagi Orang Mati

Paulus menjelaskan bahwa tidak ada gunanya bagi Orang Suci
melakukan pembaptisan bagi orang mati jika tidak ada kebang-
kitan. Dia kemudian bersaksi bahwa Kebangkitan itu merupa-
kan suatu kenyataan dan bahwa pekerjaan tata cara atas nama
orang mati memberikan berkat-berkat besar kepada mereka dan
juga kepada mereka yang melaksanakan tata cara tersebut.

Nabi Joseph Smith mengajarkan, “Orang Suci memiliki hak isti-
mewa untuk dibaptiskan bagi keluarga mereka yang telah

Sia-sia (ayat 2, 14, 17)—
Tanpa alasan, hampa

Yang sulung, buah sulung
(ayat 20, 23)—Yang pertama
dibangkitkan

Roh yang menghidupkan
(ayat 45)—Orang baka dengan
tubuh yang telah dipermulia-
kan dan disempurnakan

1 Korintus 15–16
Ajaran tentang Kebangkitan

meninggal, ... dan yang telah menerima Injil di dunia roh, mela-
lui perantaraan mereka yang telah ditugasi untuk mengkhot-
bahkan injil kepada mereka” (History of the Church, 4:231). Dia
juga mengajarkan, “para Orang Suci yang mengabaikannya atas
nama keluarga mereka yang telah meninggal, melakukannya
dengan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri” (History
of the Church, 4:426; lihat juga A&P 128:15–18).

1 Korintus 15:40–42—Tubuh Selestial, Terestrial, dan
Telestial
Setiap orang akan dibangkitkan, tetapi kita semua tidak akan
bangkit dari kematian pada saat yang sama atau dengan kemu-
liaan yang sama. Orang yang hidupnya paling benar akan di-
bangkitkan terlebih dahulu dan akan melayani bersama Yesus
Kristus selama pemerintahan milenium-Nya. Yang hidupnya
paling tidak benar akan dibangkitkan terakhir. Bagan berikut
akan membantu Anda memahami dengan lebih baik lagi urutan
Kebangkitan (lihat juga A&P 88:98–102): 

1 Korintus 15:42–54—“Kebinasaan ...
Ketidakbinasaan”
Beberapa kali Paulus menggunakan kata kebinasaan untuk me-
rujuk pada kematian dan kata ketidakbinasaan untuk merujuk
pada kebakaan (lihat 1 Korintus 15:42–54). Meskipun kita akan
menerima tubuh kita yang sama di dalam Kebangkitan, tubuh
tersebut tidak lagi dapat terkena penyakit, kebusukan, dan keti-
daksempurnaan, melainkan akan menjadi mulia, disempurna-
kan, dan baka (lihat Alma 11:42–45).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 1 Korintus 15.

Penguasaan Tulisan Suci—1 Korintus
15:20–22

Buatlah daftar rangkaian tulisan suci yang dimulai dari 1 Korintus
15:20–22. Temukan paling sedikit lima tulisan suci tambahan yang
menjelaskan bahwa setiap orang akan dibangkitkan. Anda mung-
kin perlu menulis rujukan-rujukan silang ini di bagian pinggir tu-
lisan suci Anda.

A

1000 20000 7000 (perkiraan masa)500040003000 6000

Adam Yesus Kristus Milenium

Kemuliaan matahari

Kemuliaan bulan

Kemuliaan 
bintang-bintang

Tanpa kemuliaan

“Milik Kristus, buah 
yang pertama” (A&P 88:98)
Sejumlah makhluk selestial 
akan dibangkitkan sebelum 
Milenium.

“Milik Kristus pada 
waktu kedatangan-Nya” 
(A&P 88:99)
Tidak ada makhluk terestrial 
akan dibangkitkan sebelum 
Milenium.

“Di bawah kutukan” 
(A&P 88:100)
Makhluk telestial akan 
dibangkitkan pada akhir 
Milenium.

“Masih tetap tinggal kotor” 
(A&P 88:102)
Mereka yang masih tetap 
tinggal kotor akan dibang-
kitkan setelah semua orang 
lainnya dibangkitkan.
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Penguasaan Tulisan Suci—1 Korintus
15:29

Wawancarailah seseorang yang telah pergi ke bait suci untuk
melakukan pembaptisan bagi orang mati. (Jika Anda pernah
memiliki kesempatan ini, Anda dapat menulis tentang penga-
laman Anda sendiri). Tulislah jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan berikut:

1. Hal apakah yang paling Anda nikmati tentang melakukan
pembaptisan bagi orang mati?

2. Dengan cara bagaimanakah pelayanan Anda akan memberi-
kan manfaat bagi orang yang telah mati?

3. Mengapa menurut Anda pembaptisan bagi orang mati meru-
pakan ajaran yang sangat penting?

Penguasaan Tulisan Suci—1 Korintus
15:40–42

Tulislah tiga pertanyaan yang menurut Anda mungkin ditanya-
kan oleh seorang bukan anggota kepada misionaris tentang

C

B
Kebangkitan atau tiga tingkat kemuliaan. Kemudian tulislah ja-
waban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, menggunakan
ayat-ayat dari 1 Korintus 15 di dalam jawaban-jawaban Anda.

Mengapa Paulus Menulis Surat Lainnya ke
Korintus?
Masalah-masalah di cabang Gereja di Korintus berlanjut. Surat
Paulus sebelumnya telah membantu para Orang Suci membu-
at kemajuan, tetapi petunjuk lebih lanjut diperlukan. Surat ke-
dua ini meyakinkan para Orang Suci akan kasih Paulus dan
mendorong mereka untuk terus setia di dalam semua tugas
mereka.

MAKEDONIA

MISIA

Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Titus melaporkan reaksi 
orang-orang Korintus terhadap surat Paulus. Sebagian besar menerima 
nasihat Paulus, tetapi ada sejumlah orang yang menolaknya. Paulus menulis 
surat lainnya untuk memberikan pengarahan lebih lanjut dan mengimbau 
mereka untuk menerima kewenangannya sebagai pengajar injil. Dia juga 
berjanji bahwa dia segera akan mengunjungi mereka kembali.

LIDIA
FRIGIA

Efesus Paulus tinggal di 
Efesus selama dua 
tahun. Pada waktu 
itu dia menulis 
1 Korintus. Dia 
dipaksa melarikan 
diri ke Makedonia.

Korintus

AKHAYA

ASIA

Laut Hitam

Laut Tengah

Banyak orang yang bergabung dengan Gereja mengalami
masa transisi ketika mereka masih belajar tentang asas-asas
dasar injil dan standar-standar serta praktik-praktik yang
unik bagi anggota Gereja. Pembaptisan tidak secara otoma-
tis membuat para anggota baru melupakan ajaran-ajaran
palsu dan praktik-praktik yang pernah mereka ikuti.

Para Orang Suci di Korintus tidaklah berbeda. Dalam 
2 Korintus 1–3 Anda akan membaca bagaimana mereka ha-
rus diingatkan tentang asas-asas dasar injil yang sangat
penting bagi kesejahteraan rohani. Bagaimana cara meng-
ajar Paulus yang penuh kasih memperkuat para Orang
Suci itu di dalam iman?

Memahami Tulisan Suci 

2 Korintus 1

Berlimpah-limpah (ayat 5)—
Sangat banyak

Beban yang ditanggungkan
atas kami adalah begitu besar
(ayat 8)—Dibebani tak terkira

2 Korintus 1–3
Roh Menghidupkan

Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat
di Korintus
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2 Korintus 2

2 Korintus 3

2 Korintus 3:2–4—“Kamu Adalah Surat Pujian Kami
yang Tertulis dalam Hati Kami”
Penatua Bruce R. McConkie mengatakan, “Dalam arti yang se-
sungguhnya, injil tidaklah tertulis pada loh-loh batu atau dalam
kitab-kitab suci, melainkan di dalam tubuh orang-orang yang se-
tia dan patuh; para orang suci adalah, dengan demikian, surat-
surat kebenaran yang hidup, kitab-kitab yang kehidupannya
terbuka untuk dibaca semua orang” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:414).

2 Korintus 3:6—“Sebab Hukum yang Tertulis
Mematikan, tetapi Roh Menghidupkan”
Presiden James E. Faust, Penasihat Kedua dalam Presidensi
Utama, mengajarkan, “Paulus mengatakan, ‘Hukum yang tertu-
lis mematikan, tetapi roh menghidupkan.’ Kita bukan saja harus
menghindari kejahatan, bukan saja harus berbuat baik, tapi
yang paling penting, kita harus melakukan hal-hal yang paling
berharga. Kita harus memusatkan pada hal-hal di kedalaman
hati, yang kita ketahui dan hargai secara alami, tetapi sering di-
lalaikan demi hal-hal yang tak berguna, yang palsu, atau penuh
kesombongan” (dalam Conference Report, Oktober 1997, 75;
atau Liahona, Januari 1998, 75).

Presiden Ezra Taft Benson
menasihati: “Di dalam
pekerjaan ini yang pen-
ting adalah Roh” (dalam
Conference Report, April
1986, 98; atau Ensign, Mei
1986, 77).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 2 Korintus 1–3.

Memujikan, pujian (ayat 1)—
Merekomendasikan, reko-
mendasi

Pelayanan yang memimpin
kepada kematian, pelayanan
yang memimpin kepada
penghukuman (ayat 7–9)—
Hukum Musa

Pelayanan roh, pelayanan
yang memimpin kepada
pembenaran (ayat 8–9)—
Kegenapan injil Yesus Kristus

Selubung (ayat 14–16)—
Sesuatu yang menghalangi
atau membatasi pandangan
dan pengertian

Terlampau berat (ayat 7)—
Berlebihan

Keharuman, bau (ayat
14–16)—Wangi, aroma 

Peroleh (ayat 11)—
Dianugerahkan, diberikan

Jaminan (ayat 22)—Janji Tulislah Sebuah Rangkuman

Kefanaan membawa kesulitan. Bahkan Yesus Kristus harus
menderita sebagai bagian dari pengalaman fana-Nya. Dalam 
2 Korintus 1:3–7 kita belajar tentang beberapa berkat yang dapat
datang sebagai akibat dari pencobaan-pencobaan kita. Sewaktu
Anda membaca bagian tulisan suci ini, rangkumlah setiap ayat
dengan sebuah kalimat menggunakan kata-kata Anda sendiri.

Apakah yang Akan Anda Ajarkan?

Pelajarilah 2 Korintus 2:1–11 serta Ajaran dan Perjanjian 64:10.
Dengan menggunakan keterangan dari tulisan suci ini, cerita-
kan apa yang akan Anda ajarkan seandainya Anda mempunyai
seorang teman yang menghadapi situasi-situasi berikut:

1. Teman Anda Roberta menjadi benci terhadap ayahnya, yang
telah dikucilkan dari Gereja. Dia bertanya kepada Anda
mengapa dia harus memaafkannya.

2. Richard meminjam mobil dari teman Anda tanpa meminta
izin. Dia mengalami kecelakaan dan dia tidak memiliki uang
untuk memperbaikinya. Dia sudah meminta maaf.

Lengkapilah Kalimat-Kalimatnya

Sewaktu Anda membaca 2 Korintus 3:2–18 dan bagian
“Memahami Tulisan Suci”, carilah gagasan-gagasan yang me-
lengkapi kalimat-kalimat berikut:

1. Mengatakan bahwa surat kita ditulis pada “loh-loh daging,
yaitu di dalam hati manusia” artinya adalah ....

2. Roh menghidupkan injil karena ....

3. Musa meminta orang-orang menyelubungi muka mereka
agar mereka tidak melihat Allah, tetapi Yesus Kristus ....

4. Sewaktu kita mengikuti Yesus Kristus, wajah kita ....

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kehidupan tidak
selalu berakhir seperti yang Anda inginkan, bahkan meski-
pun Anda melakukan hal yang benar? Paulus mengakui

2 Korintus 4–6
Berjalan dengan Iman 

C

B

A
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bahwa hal-hal buruk terjadi kepada orang yang baik dan
bahwa kehidupan itu kadang-kadang tidak adil. Dia bersak-
si bahwa Yesus Kristus memiliki kekuatan untuk menghi-
bur kita di dalam pencobaan-pencobaan kita dan dapat
membuat segala sesuatu menjadi benar di dalam kekekalan.
Kita belajar dalam 2 Korintus 4–6 betapa pentingnya un-
tuk berjalan dengan iman dalam kuasa Juruselamat.

Memahami Tulisan Suci 

2 Korintus 4

2 Korintus 4:17—Berkat-Berkat Kekal yang Besar
Datang kepada Mereka yang Bertahan terhadap
Penderitaan

Penatua Angel Abrea, anggota
Tujuh Puluh, bersaksi, “Saya ta-
hu bahwa bahkan pada waktu
penderitaan dan kesengsaraan,
jika kita dengan sabar bertahan
dalam iman, berkat-berkat peng-
hiburan dan pengharapan akan
datang ke dalam kehidupan kita,
dan kita akan dapat mengambil
bagian dari ‘kegembiraan …
yang tak dapat dipahami’ itu
yang telah diterima oleh Amon
dan saudara-saudaranya (lihat

Alma 27:17–18; 28:8). Oleh karena itu, dalam kata-kata Joseph
Smith, ‘Tabahkanlah hatimu, hai para Orang Suci Allah, berta-
hanlah sedikit lebih lama lagi, dan badai kehidupan akan berla-
lu, dan Anda akan diganjar oleh Allah itu yang Anda layani
sebagai hamba-Nya, dan yang akan menghargai dengan sepa-
tutnya segala kerja keras dan penderitaan Anda demi Kristus
dan injil-Nya’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm. 185)“ (da-
lam Conference Report, April 1992, 37; atau Ensign, Mei 1992, 27).

2 Korintus 5

2 Korintus 5:18–20—Perdamaian
Nabi Kitab Mormon, Yakub, mengajarkan, “Oleh karena itu,
saudara-saudaraku yang kukasihi, selaraskanlah dirimu dengan
kehendak Allah dan jangan dengan kehendak iblis dan daging,
dan ingatlah, setelah kamu didamaikan kepada Allah, bahwa
hanya di dalam dan melalui kasih karunia Allah maka kamu di-
selamatkan” (2 Nefi 10:24).

Kemah tempat kediaman
di bumi (ayat 1)—Tubuh fa-
na kita

Tempat kediaman di surga
(ayat 1)—Tubuh yang dimuli-
akan, yang dibangkitkan 

Mengenakan tempat kedi-
aman surgawi, mengenakan
pakaian (ayat 2–4)—
Dibangkitkan

Menguasai diri (ayat 13)—
Berpikiran serius

Menguasai (ayat 14)—
Memaksa, memotivasi

Ilah zaman ini (ayat 4)—
Setan

Bejana tanah liat (ayat 7)—
Tubuh fana kita

2 Korintus 6

2 Korintus 6:14–17—Bersikaplah Bijaksana dalam
Memilih Teman-Teman Anda
“Setiap orang membutuhkan teman-teman yang baik.
Lingkungan teman-teman Anda akan sangat memengaruhi
pikiran dan perilaku Anda, sama seperti Anda akan memeng-
aruhi pikiran dan perilaku mereka. Sewaktu Anda memiliki
nilai-nilai yang sama dengan teman-teman Anda, Anda dapat
saling menguatkan dan mendorong. Jika sebagian teman Anda
pemalu dan tidak merasa dilibatkan, bersikaplah khususnya pe-
ka terhadap perasaan mereka dan berusahalah untuk menarik
mereka ke dalam pengaruh lingkungan kuat teman-teman baik
Anda. Bersama-sama Anda dapat mempertahankan standar ke-
hidupan injil yang tinggi” (For the Strength of Youth [brosur,
1990], 9).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
2 Korintus 4–6.

Pencobaan dalam Perspektif

Hidup itu dapat menyenangkan atau menyulitkan. Sering kali
kita menjadi kecewa dan frustrasi karena segala sesuatu tidak
berakhir seperti yang kita harapkan. Pada saat-saat ini Roh
memberikan kesaksian bahwa kesulitan-kesulitan kehidupan ini
tidak ada artinya dibandingkan dengan janji-janji yang berhu-
bungan dengan kehidupan kekal. Sewaktu Anda membaca 
2 Korintus 4:8–18 buatlah daftar ungkapan-ungkapan yang di-
gunakan Paulus untuk bersaksi bahwa pencobaan-pencobaan
fana tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kekal.

“Janganlah Kamu Merupakan Pasangan
yang Tidak Seimbang dengan Orang-
Orang yang Tak Percaya”

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang

Bacalah 2 Korintus 6:11–18 dan jelaskan apa menurut Anda ada-
lah makna dari setiap pernyataan berikut, termasuk sebuah con-
toh yang dapat Anda lakukan untuk mengikutinya:

1. “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya.”

B

A

Menanggung dera (ayat 5)—
Dipukul dengan cambuk

Kasih yang tidak munafik
(ayat 6)—Kasih yang murni

Sempit (ayat 12)—Terbatas

Belial (ayat 15)—Kejahatan
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2. “Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu
dari mereka.”

3. “Janganlah menjamah apa yang najis.”

Paulus mengajar bahwa “dukacita menurut kehendak Allah”
diperlukan jika pertobatan yang sejati ingin terlaksana 
(2 Korintus 7:10). Sewaktu Anda mempelajari 2 Korintus 7,
pikirkanlah tentang perkataan Presiden Ezra Taft Benson ber-
ikut ini, “Bukanlah tidak lazim untuk mendapatkan pria dan
wanita di dunia yang merasa menyesal atas hal-hal salah
yang mereka lakukan. Kadang-kadang ini karena tindakan-
tindakan mereka menyebabkan mereka atau orang-orang yang
mereka kasihi mengalami kesedihan dan kesengsaraan besar.
Kadang-kadang kesedihan mereka disebabkan karena mereka
tertangkap dan dihukum atas tindakan-tindakan mereka itu.
Perasaan duniawi seperti itu bukanlah yang disebut ‘dukacita
menurut kehendak Allah’ (2 Korintus 7:10). Dukacita menu-
rut kehendak Allah adalah karunia Roh. Ini adalah kesadaran
yang mendalam bahwa tindakan-tindakan kita telah menying-
gung perasaan Bapa kita dan Allah kita. Ini adalah kesadaran
yang kuat dan tajam bahwa perilaku kita telah menyebabkan
Juruselamat, Dia yang tidak mengenal dosa, bahkan yang ter-
besar dari semuanya, menanggung kesakitan dan penderitaan.
Dosa-dosa kita telah menyebabkan Dia mengeluarkan darah
dari setiap pori-pori. Penderitaan mental dan rohani yang
amat nyata inilah yang dimaksud tulisan suci sebagai ‘hati
yang patah dan jiwa yang menyesal’ (A&P 20:37). Jiwa se-
perti itu merupakan syarat mutlak bagi pertobatan yang seja-
ti” (The Teachings of Ezra Taft Benson, 72).

Memahami Tulisan Suci 

2 Korintus 7

Kerinduan (ayat 11)—
Keinginan yang sungguh-
sungguh

2 Korintus 7
Dukacita menurut 
Kehendak Allah

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 
2 Korintus 7.

Berikan Nasihat Anda

Pelajarilah 2 Korintus 7:8–11 dan kutipan dari Presiden Ezra Taft
Benson dalam pendahuluan sebelumnya. Bayangkan bahwa
Anda bekerja untuk majalah Liahona dan diminta untuk menulis
sebuah kolom yang menjawab pertanyaan-pertanyaan para re-
maja. Tulislah nasihat yang akan Anda berikan tentang pertobat-
an seandainya tiga pernyataan berikut diajukan kepada Anda:

1. Baik, memang saya tertangkap basah mengutil, tetapi semua
orang melakukannya. Ini bukan masalah besar dan saya da-
pat bertobat dengan mudah, bukan?

2. Saya berbicara kepada uskup. Saya katakan saja kepadanya
apa yang telah saya lakukan, dan sekarang segalanya beres.

3. Saya tidak perlu menceritakannya kepada uskup. Jika saya ber-
doa saja mengenai hal itu, itu sudah cukup untuk bertobat.

Sementara Paulus terus memberikan nasihat kepada para
Orang Suci di Korintus, dia menulis tentang pemberian is-
timewa yang diberikan Yesus Kristus kepada kita masing-
masing (lihat 2 Korintus 8:9). Dia juga menjelaskan bahwa
sewaktu kita berusaha mengikuti teladan Juruselamat dan
memberi diri kita, kita harus melakukannya dengan sukaci-
ta (lihat 2 Korintus 9:7). Ajaran-ajaran Paulus menolong
kita memahami bahwa kita harus memberikan kemuliaan
kepada Tuhan atas pemberian-pemberian yang kita terima
dan mengakui bahwa segala sesuatu datang dari-Nya (lihat
2 Korintus 10:16–18).

Yesus Kristus di Getsemani.

2 Korintus 8–10
Pemberian dan Memberi

A
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3. Hal yang dia lakukan untuk mengatasi pencobaan itu

Tulislah sebuah paragraf singkat mengenai bagaimana pencoba-
an dapat memperkuat kesaksian kita.

Paulus menulis bahwa dia “diangkat ke tingkat yang ketiga
dari surga” (2 Korintus 12:2)—yaitu kerajaan selestial.
Pada tahun 1836 Nabi Joseph Smith juga memiliki sebuah
penglihatan tentang kerajaan selestial. Dia menulis,

“Aku melihat keindahan rohani dari gerbang yang melalui-
nya para ahli waris kerajaan itu akan masuk, yang bagai-
kan olakan lidah api;

Juga singgasana yang cemerlang milik Allah, yang di atas-
nya duduk Bapa dan Putra.

Aku melihat jalan-jalan yang indah daripada kerajaan itu,
yang kelihatannya seperti dikeraskan dengan emas” A&P
137:2–4).

Memahami Tulisan Suci 

2 Korintus 12

Tak terkatakan (ayat 4)—Tak
terlukiskan, mungkin terlalu
kudus untuk dibicarakan

Menggocoh (ayat 7)—
Menganiaya

Berdukacita (ayat 21)—
Berkabung, meratapi

Ketidaksopanan (ayat 21)—
Hawa nafsu yang tak terkendali

 Kematian
Jasmani

Kubur

Kebangkitan

 Tabir

Kehidupan 
Fana Dunia Roh

Firdaus

Penjara 
Roh

Kehidupan 
Pradunia

Kerajaan 
Telestial

Kegelapan 
yang Paling 

Gelap

Pe
ng

ha
ki

m
an

 T
er

ak
hi

r

Kerajaan 
Terestrial

Surga 
Ketiga—
Kerajaan 
Selestial

2 Korintus 12–13
Paulus Diangkat ke Tingkat

yang Ketiga dari SurgaPaulus, seperti misionaris-misionaris lainnya, membayar
harga untuk mengkhotbahkan injil. Pernahkah Anda men-
dengar seorang purna purnamisionaris berbicara tentang
pencobaan-pencobaan yang dia hadapi sewaktu menjalan-
kan misi? Dalam 2 Korintus 11 Anda akan membaca ten-
tang beberapa hal yang diderita Paulus sebagai seorang
misionaris. Pikirkanlah hal yang mungkin telah dia pelajari
dari pencobaan-pencobaannya dan bagaimana dia mampu
menanggungnya.

Memahami Tulisan Suci 

2 Korintus 11

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 
2 Korintus 11.

Wawancarailah Seorang Misionaris

Bacalah 2 Korintus 11:24–33 de-
ngan seorang purnamisionaris
yang Anda kenal. Mintalah dia
untuk menceritakan kepada
Anda tentang hal-hal berikut:

1. Suatu pencobaan yang dia ha-
dapi sewaktu melayani misi

2. Bagaimana pencobaan itu
dibandingkan dengan pen-
cobaan yang dialami Paulus

A

Empat puluh kurang satu pu-
kulan (ayat 24)—Tiga puluh
sembilan cambukan atau pu-

kulan (biasanya dengan sesah-
an atau cambukan)

2 Korintus 11
Pengurbanan 

Paulus demi Injil

142



2 Korintus 12:2—Paulus Melihat Kerajaan Selestial
Penatua Bruce R. McConkie mengatakan, “Berbicara mengenai
dirinya, Paulus mengatakan bahwa dia ‘diangkat ke tingkat
yang ketiga dari surga,’ yaitu kerajaan selestial” (The Mortal
Messiah, 4:394).

2 Korintus 12:7—“Duri di Dalam Daging”
Tidak ada tulisan suci maupun wahyu modern yang memberi
tahu kita apa “duri di dalam daging” yang telah menyiksa dan
membuat Paulus menderita. Banyak orang percaya bahwa
Paulus menderita cacat fisik yang menghambat pekerjaan misi-
onarinya.

2 Korintus 13

2 Korintus 13:1—“Dua Atau Tiga Orang Saksi”
Allah senantiasa memberikan lebih dari satu orang saksi untuk
mendukung firman-Nya. Ini disebut hukum saksi (lihat 2 Nefi
11:3–4; A&P 6:28). Bahkan di zaman sekarang tata cara keimamat-
an harus dilaksanakan dengan dihadiri lebih dari satu orang saksi.

Tidak tahan uji (ayat 5)—
Mereka yang tidak layak atau
gagal dalam ujian

Membangun dan bukan un-
tuk meruntuhkan (ayat 10)—
Memperkuat kamu, dan
bukan untuk mengutukmu

2 Korintus 13:12—“Berilah Salam Seorang Kepada
Yang Lain”
Terjemahan Joseph Smith mengubah kata cium dengan salam,
yang artinya sambutan hangat.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari 
2 Korintus 12–13.

Kuaklah Tulisan Suci

Bacalah pasangan tulisan suci berikut dan jelaskan bagaimana
tulisan suci pertama menolong Anda memahami dengan lebih
baik lagi ajaran Paulus di dalam tulisan suci yang kedua:

1. A&P 137:1–5. dan 2 Korintus 12:1–4

2. Eter 12:27 dan 2 Korintus 12:5–10

Pilihlah Sebuah Ayat Kegemaran

Sewaktu Anda membaca 2 Korintus 13, pilihlah sebuah ayat
yang menurut Anda sangat penting. Tulislah ayat itu di dalam
buku catatan Anda dan beri tahu mengapa Anda memilihnya.

B

A

Siapakah Jemaat di Galatia?
Surat Paulus ditujukan kepada “jemaat-jemaat di Galatia”
(Galatia 1:2), atau kepada para anggota yang tinggal di bebera-
pa cabang Gereja yang berbeda di wilayah tersebut. Galatia ter-
letak di wilayah yang sekarang adalah Turki tengah.

Mengapa Paulus Menulis Surat Ini?
Para Orang Suci Galatia sedang bergumul dengan masalah
yang umum dihadapi di tahun-tahun terdahulu itu. Banyak
orang Yahudi yang menjadi percaya kepada agama Kristen

Laut Hitam

Laut Tengah

Yerusalem

LIBIA MESIR

ASIA
GALATIA

masih mempraktikkan bagian-bagian tertentu dari Hukum
Musa dan mendesak orang bukan Yahudi yang menjadi per-
caya untuk berbuat hal yang sama agar dapat menjadi anggo-
ta Gereja. Dalam kenyataannya, Hukum Musa tidak selalu
menjadi bagian dari injil. Allah telah memberikan injil kepada
Adam pada permulaan. Allah kemudian memberikannya ke-
pada Abraham karena iman dan keinginannya untuk berbuat
hal yang benar. Hukum Musa kemudian ditambahkan kepada
injil untuk sementara waktu karena orang-orang tidak patuh.
Hukum yang lebih rendah ini dimaksudkan untuk melatih
orang-orang dan mempersiapkan mereka menerima injil yang
penuh seperti yang dimiliki Abraham. Paulus menulis kepada
orang-orang Galatia untuk mendorong mereka menjalankan
injil sepenuhnya dan tidak terikat pada Hukum Musa dan
adat istiadat Yahudi.

Apa yang Harus Disimak
Di dalam surat ini Paulus mengajarkan beberapa asas kepada
para Orang Suci terdahulu yang juga penting bagi para Orang
Suci Zaman Akhir untuk dipelajari:

• Kepatuhan terhadap Hukum Musa tidak dapat menyelamat-
kan kita karena tidak seorang pun dapat menjalankan hukum
itu dengan sempurna (lihat Galatia 2:16). Adakah orang di
Gereja sekarang yang membuat kesalahan serupa, mengira
bahwa mereka dapat masuk surga dengan mematuhi semua
perintah?

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di
Galatia
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• Kebenaran hanya datang melalui iman di dalam Yesus Kristus.
Dia membantu kita mengalahkan dosa; kita tidak dapat dibe-
narkan atas usaha sendiri (lihat Galatia 2:16–21).

• Sewaktu kita menjadi putra dan putri Allah, kita juga menja-
di ahli waris Allah melalui Yesus Kristus (lihat Galatia 3).

• Hidup dekat dengan Roh dapat membantu kita menahan do-
sa-dosa daging dengan lebih baik (lihat Galatia 5).

Tidak lama setelah Paulus menyampaikan injil Yesus Kristus
kepada orang-orang Galatia, para orang Kristen keturunan
Yahudi di antara mereka mulai mengajarkan bahwa orang
bukan Yahudi pun harus menjalankan Hukum Musa, khu-
susnya hukum tentang sunat (lihat “Mengapa Paulus
Menulis Surat Ini?“ di atas). Simaklah bagaimana Paulus
membela injil yang dia ajarkan dengan bersaksi dari mana
injil itu berasal.

Memahami Tulisan Suci 

Galatia 1

Galatia 1:14—“Ada Istiadat Nenek Moyangku”
“Adat istiadat nenek moyangku” yang ditulis Paulus adalah
adat istiadat keagamaan keluarganya. Dia telah dididik dalam
masa remajanya sebagai orang Farisi (lihat Kisah Para Rasul
26:5). Orang Farisi percaya bahwa aturan-aturan dan pendapat-
pendapat pribadi yang ditulis oleh guru-guru Yahudi mengenai
tulisan suci sama pentingnya dengan tulisan suci itu sendiri.
Orang Farisi sangat ketat di dalam kepatuhan mereka terhadap
aturan-aturan yang tidak diilhami ini (lihat Markus 7:10–13;
Kamus Alkitab, “Farisi”).

Galatia 2

Galatia 2:7–9—“Injil untuk Orang-Orang Tak Bersunat
... Injil untuk Orang-Orang Bersunat”
Rasul Paulus dipanggil untuk membawa injil kepada orang-orang
bukan Yahudi (“orang-orang yang tak bersunat”) dan Petrus di-
arahkan untuk melayani di antara orang-orang Yahudi (“orang-
orang tak bersunat”).

Tetapi sesaat pun kami tidak
mau mundur (ayat 5)—Kami
tidak mau menyerah kepada

mereka bahkan untuk satu
jam pun

Kefas (ayat 9)—Rasul Petrus

Memutarbalikkan (ayat 7)—
Mengubah, merusak

Memilih aku (ayat 15)—
Menetapkan aku

Aku tidak minta pertimbang-
an kepada manusia (ayat
16)—Aku tidak membahasnya
dengan sipapa pun di dunia

Galatia 1–2
Guru-Guru Palsu 
Memutarbalikkan
Injil yang Benar

Galatia 2:11–16—“Tetapi Waktu Kefas Datang ... Aku
Berterang-Terang Menentangnya”
Paulus tidak mengungkapkan segalanya tentang ketidaksepaka-
tannya dengan Petrus. Tampaknya bahwa Petrus, karena takut
menyinggung perasaan orang-orang Yahudi yang telah menjadi
percaya kepada injil, tidak lagi makan bersama orang-orang bu-
kan Yahudi, seperti yang disyaratkan oleh adat istiadat Yahudi.
Paulus secara terang-terangan menentang Petrus karena tunduk
pada adat istiadat daripada sepenuhnya menjalankan injil Yesus
Kristus. Penatua Bruce R. McConkie menulis, “Tanpa diragukan
lagi, jika kita memiliki laporan lengkap, kita akan mendapati
Petrus mengubah pendiriannya dan berbuat segala sesuatu de-
ngan segenap kekuatannya agar para Orang Suci keturunan
Yahudi percaya bahwa Hukum Musa telah digenapi di dalam
Kristus dan tidak lagi berlaku bagi siapa pun, baik orang
Yahudi maupun orang bukan Yahudi” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:464).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Galatia 1–2.

Rangkumlah Pesan Paulus

Dalam Galatia 1–2 Paulus mengungkapkan keprihatinannya
atas para Orang Suci Galatia. Dia juga membela pemanggilan-
nya sebagai Rasul dan pesan injil yang dia ajarkan.

1. Rangkumlah pokok-pokok utama dari Galatia 1–2 dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. (Untuk bantuan,
lihat pendahuluan untuk kitab Galatia dalam buku pedoman
ini dan bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk Galatia 1–2).

a. Apakah yang tampaknya menjadi keprihatian utama
Paulus bagi para Orang Suci di Galatia?

b. Apakah “injil yang berbeda” (lihat Galatia 1:8–9) yang ber-
usaha diajarkan oleh sebagian anggota Gereja keturunan
Yahudi kepada orang-orang? Mengapa itu tidak akan ber-
tahan lama?

c. Apakah yang kita ketahui tentang peristiwa yang terjadi
antara Petrus dan Paulus?

2. Di dalam buku catatan Anda, uraikanlah beberapa “injil yang
berbeda” (ajaran-ajaran palsu yang ditawarkan orang selain
injil Yesus Kristus) yang mungkin menggoda orang di zaman
sekarang.

Paulus mengingatkan para Orang Suci Galatia bahwa
Abraham menjadi benar dengan beriman kepada Yesus
Kristus dan melalui kepatuhan kepada injil-Nya 

Galatia 3–6
Injil Iman Datang

Sebelum Hukum Musa

A
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jauh sebelum Hukum
Musa diberikan. Dia
mengajarkan bahwa keti-
ka anak-anak Israel (ne-
nek moyang Orang Suci
Galatia) dibawa ke luar
dari Mesir mereka belum
siap untuk menjalankan
kegenapan injil, sehingga
Hukum Musa diberikan
untuk mempersiapkan

mereka bagi hukum yang lebih tinggi yang telah dijalan-
kan oleh Abraham.

Dengan membuat dan mematuhi perjanjian-perjanjian injil
dari hukum yang lebih tinggi ini, kita dapat menjadi anak-
anak Allah dan dilahirkan kembali secara roh. Simaklah ba-
gaimana Allah membantu kita dilahirkan kembali sewaktu
kita berusaha “hidup oleh Roh” (Galatia 5:16).

Memahami Tulisan Suci 

Galatia 3

Galatia 3:2–5—Iman dan Roh
Paulus mengingatkan para Orang Suci Galatia bahwa mereka
telah menerima Roh karena percaya “kepada pemberitaan injil”
(Galatia 3:2, 5). Mereka menerima kesaksian tentang Yesus
Kristus karena mereka mendengar dan menerima injil, bukan
karena mereka mematuhi Hukum Musa. Nabi Joseph Smith
mengatakan, “Iman datang melalui mendengarkan firman
Allah, melalui kesaksian para hamba Allah; kesaksian itu selalu
disertai oleh Roh nubuat dan wahyu” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 148).

Galatia 3:8–11, 24—Bagaimanakah Kita Menjadi
Dibenarkan?
“Menjadi orang yang benar” atau “dibenarkan” adalah dinyata-
kan tidak bersalah dari dosa, bersih dan dapat diterima Allah.
Paulus mengajarkan kepada para Orang Suci Galatia bahwa
menjalankan Hukum Musa tidak dapat membenarkan mereka.
Karena tidak seorang pun dapat menjalankan Hukum Musa
yang lebih rendah atau hukum injil yang lebih tinggi dengan
sempurna, Bapa Surgawi berjanji untuk mengutus seorang

Di depanmu ... yang disa-
libkan itu (ayat 1)—Sejak
Pendamaian Yesus Kristus
diajarkan dengan jelas di an-
tara kamu

Orang-orang bukan Yahudi
(ayat 8)—Mereka yang bukan
dari garis keturunan atau ke-
luarga Abraham

Suatu wasiat yang telah di-
sahkan ... tidak dapat diba-
talkan (ayat 15)—Bahkan
perjanjian atau kontrak anta-

ra manusia secara hukum ti-
dak dapat dibatalkan atau
diubah

Pengantara (ayat 19, 20)—
Orang yang menjadi penengah
di antara dua orang untuk
membantu memecahkan ma-
salah

Penebus. Melalui iman di dalam Pendamaian Yesus Kristus dan
kepatuhan terhadap hukum injil bahkan orang-orang bukan
Yahudi, yang belum pernah mengenal Hukum Musa, dapat di-
selamatkan.

Galatia 3:16–19—Perjanjian Abraham dan
Hukum Musa
Paulus menjelaskan bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan
Abraham bahwa injil dan Juruselamat akan datang melalui ga-
ris keturunannya (lihat juga Kamus Alkitab, “Abraham”).
Karena orang Israel tidak patuh, Tuhan untuk sementara waktu
menambahkan Hukum Musa guna mempersiapkan mereka ba-
gi kedatangan Yesus Kristus. Akan tetapi, penambahan Hukum
Musa tersebut tidaklah membatalkan janji bahwa Juruselamat
akan datang dan membawa injil kembali.

Galatia 4

Galatia 4:5—“Supaya Kita Diterima Menjadi Anak”
Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan, “Mereka yang meneri-
ma injil dan menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir memiliki kuasa yang diberikan kepada
mereka untuk menjadi para putra Allah. (A&P 11:30; 35:2; 39:1–6;
45:8; Yohanes 1:12). Keputraan tidak berasal dari keanggotaan ge-
reja saja, tetapi penerimaan ke dalam Gereja membuka pintu bagi
status tinggi seperti itu, jika diikuti dengan iman dan pengabdian
yang berkesinambungan. (Roma 8:14–18; Galatia 3:26–29; 4:1–7).
Para putra Allah adalah anggota keluarga-Nya dan, oleh karena
itu, ahli waris bersama-sama dengan Kristus, mewarisi bersama-
Nya kepenuhan Bapa. (A&P 93:17–23).“ (Mormon Doctrine, 745).

Galatia 4:22–31—Kiasan tentang Dua Perjanjian
Untuk membantu para Orang Suci Galatia memahami mengapa
mereka tidak boleh mengikat diri pada Hukum Musa dan ritus-
ritusnya, Paulus menggunakan sebuah kiasan tentang dua per-
janjian untuk membandingkan Hukum Musa dan injil Yesus
Kristus dengan kedua istri Abraham serta putra-putranya.

Perwalian dan pengawasan
(ayat 2)—Guru-guru dan wali

Kamu dengan teliti memeli-
hara hari-hari tertentu (ayat
10)—Paulus merujuk kepada
hari-hari kudus dan peraya-
an-perayaan yang merupakan
bagian dari Hukum Musa
dan tidak diperlukan lagi.

Dengan giat berusaha untuk
menarik kamu (ayat 17)—
Ingin sekali mengubah kamu

Kiasan (ayat 24)—Cerita
yang menggunakan simbol-
simbol untuk mengajarkan
kebenaran tentang kehidupan

145



Paulus membandingkan Hukum Musa dan adat istiadat tua-tua dengan
“kuk perhambaan” (Galatia 5:1)).

Galatia 5

Galatia 5:2–6—Memercayai Hukum Musa
Paulus menggunakan kata bersunat di dalam ayat-ayat ini seba-
gai lambang Hukum Musa. Dia mengatakan bahwa mereka
yang percaya bahwa adat istiadat Yahudi dan Hukum Musa da-
pat menyelamatkan mereka akan dihakimi oleh seluruh hukum
tersebut dan dikutuk jika mereka tidak patuh secara sempurna.

Ajakan (ayat 8)—Kepercayaan

Ragi (ayat 9)—Ragi, yang
menyebabkan roti mengem-
bang; yang dimaksudkan
Paulus adalah bahwa sedikit
ajaran palsu dapat memeng-
aruhi keseluruhan orang,
atau keseluruhan kelompok.

Kesempatan untuk kehidup-
an dalam dosa (ayat 13)—
Dalih untuk berbuat kejahatan

Hawa nafsu (ayat 19)—
Keinginan dan perbuatan jahat

Iri hati (ayat 20)—Cemburu

Sarai, perempuan yang merde-
ka, melahirkan seorang putra
(Ishak) secara ajaib, seorang
putra perjanjian.

Paulus menggunakan Sarai
dan Ishak sebagai lambang
kemerdekaan yang dibawa
Yesus Kristus bersama injil-
Nya dan Yerusalem surgawi
yang bebas dari perbudakan.

Orang-orang Kristen yang
menerima injil Yesus Kristus
terbebas dari perbudakan
ritus-ritus Hukum Musa dan
menjadi ahli waris bagi janji-
janji yang dibuat kepada
Abraham.

Hagar, seorang budak perempuan,
melahirkan seorang putra (Ismael)
secara alami, yang diperanakkan
menurut daging.

Paulus menggunakan Hagar dan
Ismael sebagai lambang perbu-
dakan Hukum Musa, diterima di
Gunung Sinai, dan juga kota du-
niawi Yerusalem, yang berada da-
lam penawanan oleh orang Roma.

Orang-orang Yahudi yang tetap
berpegang pada Hukum Musa
adalah anak-anak perbudakan.
Mereka terus-menerus mengania-
ya orang-orang Kristen, sama
seperti Hagar dan Ismael meng-
aniaya Sarai dan Ishak.

Istri-istri Abraham: Lambang
Perjanjian Lama dan Baru

Mereka yang menerima hukum injil yang lebih tinggi akan di-
ampuni dari dosa-dosa mereka jika mereka bertobat dan berim-
an kepada Yesus Kristus.

Galatia 6

Galatia 6:17—“Pada Tubuhku Ada Tanda-Tanda
Milik Yesus”
Di dalam ayat ini Paulus merujuk kepada penderitaan-
penderitaannya dalam pelayanannya kepada Yesus Kristus (li-
hat juga 2 Korintus 11:23–25; Filipi 3:10).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan kemudian kegiatan B atau C
sewaktu Anda mempelajari Galatia 3–6.

Tujuan Hukum Musa

Bahaslah kembali Galatia 3. Jika Abraham dapat menjalani hidup
dengan benar tanpa mengetahui tentang Hukum Musa, apakah
tujuan hukum tersebut? (lihat bagian “Memahami Tulisan Suci”
untuk Galatia 3, hlm. 145), jika Anda perlu bantuan).

Tulislah Soal Ujian Anda Sendiri

Dengan menggunakan pertanyaan dalam kegiatan A sebagai
contoh, bahaslah ulang Galatia 4–6 dan tulislah enam pertanya-
an lagi (dua untuk setiap pasal) yang menurut Anda akan men-
jadi soal ujian yang bagus untuk pasal-pasal tersebut. Pastikan
untuk menyertakan jawaban yang benar setelah masing-masing
pertanyaan.

Bagaimanakah Keadaan Pergumulan
Rohani Anda?

Paulus mengajarkan bahwa roh dan daging senantiasa saling ber-
gumul. Yang manakah yang menang di dalam kehidupan Anda?

1. Di dalam buku catatan Anda, buatlah dua kolom dan berilah
label pada kolom yang satu Perbuatan Daging dan pada kolom
yang lainnya Buah Roh. Bacalah Galatia 5:16–26 dan buatlah
daftar kata-kata serta ungkapan-ungkapan kunci yang menja-
barkan setiap kolom. Renungkanlah daftar tersebut dan tentu-
kanlah bagaimana keadaan pergumulan rohani Anda sendiri.

2. Bacalah Galatia 6:1–9 dan buatlah daftar tiga hal yang dapat
Anda lakukan agar memiliki lebih banyak buah Roh untuk
membantu Anda di dalam pergumulan rohani Anda.

C

B

A

Kedapatan melakukan suatu
pelanggaran (ayat 1)—
Kedapatan melakukan dosa

Kebinasaan (ayat 8)—
Kehancuran, kematian rohani

146



Di Manakah Orang-Orang Efesus Tinggal?
Orang-orang Efesus tinggal di Efesus, sebuah pusat perdagang-
an dan budaya penting di Laut Aegean yang sekarang adalah
bagian barat Turki. Kota itu merupakan pusat penyembahan de-
wi Artemis. Kuil Artemis merupakan salah satu keajaiban dunia
lama dan sumber kekayaan para pedagang di Efesus (lihat
Kisah Para Rasul 19:24–27).

Mengapa Paulus Menulis Surat Ini?
Banyak di antara surat Paulus ditulis untuk menghentikan ge-
lombang kemurtadan atau memperbaiki beberapa kesalahan
ajaran. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus berbeda. Surat ini
sarat dengan ajaran-ajaran bersifat ajaran yang meningkatkan
kerohanian dan tampaknya ditujukan untuk memberikan lebih
banyak terang injil kepada para Orang Suci. Paulus menulis su-
rat ini dari penjara di Roma kira-kira tahun 60.

Apa yang Harus Disimak
Kitab Efesus mengajarkan banyak ajaran yang diajarkan oleh
para Orang Suci Zaman Akhir. Di dalamnya kita menemukan
rujukan-rujukan terhadap ajaran penahbisan sebelumnya, masa
kelegaan kegenapan waktu, pentingnya nabi dan rasul di
Gereja, gagasan bahwa hanya ada satu Gereja yang benar dan
bersatu, serta fakta bahwa organisasi Gereja adalah penting. Di
dalam surat ini kita menemukan sejumlah ajaran paling luhur
yang terdapat di dalam tulisan suci mengenai peranan keluar-
ga dan pentingnya kehidupan keluarga yang pantas.

Yerusalem

Laut Tengah

Laut 
Aegean 

Atena

h
Efesus

Jika orang lain benar-benar memahami tiga pasal pertama
Efesus seperti Orang Suci Zaman Akhir, maka tidak akan
terdapat kebingungan di antara orang-orang Kristen seba-
nyak yang terjadi sekarang. Juga tidak akan terdapat sekte
gereja Kristen yang berbeda-beda sebanyak sekarang.
Sewaktu Anda mempelajari Efesus 1–3, simaklah hal-hal
yang diajarkan Paulus tentang Ke-Allah-an, penahbisan
sebelumnya, kasih karunia, Pendamaian, dan karakteristik
Gereja Yesus Kristus.

Memahami Tulisan Suci 

Efesus 1

Efesus 1:4–5—“Di dalam Dia Allah Telah Memilih Kita
Sebelum Dunia Dijadikan”
Tidak semua orang memiliki keinginan yang sama untuk mem-
pelajari kebenaran dan hidup dengan benar. Paulus menulis, “Di
dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan”
(Efesus 1:4). Beberapa di antara anak-anak Bapa Surgawi telah
“dipilih” dan “ditentukan dari semula” (ditahbiskan sebelum-
nya) untuk pemanggilan-pemanggilan tertentu, yang menolong
menjelaskan perbedaan dalam sikap orang terhadap kebenaran.

Penahbisan sebelumnya datang sebagai berkat atau pahala bagi
kesalehan dan komitmen yang berani terhadap Yesus Kristus di
pradunia. Dilahirkan dalam keturunan Israel dan sebagai ahli
waris dari semua berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sering di-
lihat sebagai hak kesulungan dari jiwa-jiwa yang setia (lihat
Efesus 1:4–5; Roma 9:4). Hak-hak dan berkat-berkat ini masih
dapat diperoleh oleh siapa saja dan semua orang yang memilih
untuk menerimanya, baik itu di dalam kehidupan ini atau di
dalam kehidupan yang akan datang” (dalam Daniel H. Ludlow,
edisi Encyclopedia of Mormonism, 5 jilid [1992], 2:522).

Menentukan kita dari semula
(ayat 5, 11)—Ditahbiskan se-
belumnya, dipilih di dalam
kehidupan pradunia untuk
berkat-berkat dan tanggung
jawab-tanggung jawab khusus

Menjadi anak-anak-Nya (ayat
5)—Dilahirkan kembali secara
rohani sebagai putra dan putri
Allah (lihat Mosia 27:25–26)

Rahasia-rahasia kehendak-
Nya (ayat 9)—Kebenaran-

kebenaran tentang rencana
Allah bagi anak-anak-Nya
yang tidak dapat dipahami
kecuali melalui wahyu dan
kemudian dikuduskan

Jaminan bagian kita (ayat
14)—Jaminan memperoleh
kerajaan selestial

Segala pemerintah (ayat 21)—
Raja atau penguasa mana pun

Efesus 1–3
Ajaran-Ajaran Penting Gereja

Yesus Kristus

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus
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Efesus 1:10—“Persiapan Kegenapan Waktu”
Bapa Surgawi telah “mempersiapkan” (mewahyukan) injil ke-
pada manusia pada masa yang berbeda-beda di dalam sejarah
bumi. Wahyu-wahyu Allah kepada Adam, Nuh, dan Musa ada-
lah contoh-contohnya. Persiapan [masa kelegaan] terakhir ini
(masa kita), yang diwahyukan melalui Nabi Joseph Smith, telah
dinubuatkan oleh Paulus dan disebut “persiapan kegenapan
waktu” (Efesus 1:10). Masa kelegaan kita diberi nama ini karena
semua hal yang telah menjadi bagian dari persiapan [masa kele-
gaan] sebelumnya kini akan dikumpulkan bersama di dalam
Yesus Kristus (lihat juga A&P 128:18).

Efesus 1:13—“Dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
Dijanjikan-Nya Itu”
Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan,

“Roh Kudus yang Dijanjikan adalah Roh Kudus yang memberi-
kan meterai persetujuan terhadap setiap tata cara: pembaptisan,
penetapan, penahbisan, pernikahan. Yang dijanjikan adalah
bahwa berkat-berkat itu akan diterima melalui kesetiaan.

Jika seseorang melanggar suatu perjanjian, baik itu di dalam
pembaptisan, penahbisan, pernikahan atau apa saja, maka Roh
menarik meterai persetujuan tersebut, dan berkat-berkat itu tidak
akan diterima” (Doctrines of Salvation, 1:45; lihat juga A&P 132:7).

Efesus 2

Efesus 2:4–10—“Sebab Karena Kasih Karunia Kamu
Diselamatkan ... Bukan Hasil Pekerjaanmu”
Sejumlah orang percaya bahwa yang dimaksudkan Paulus ketika
dia mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia me-
lalui iman adalah bahwa tidak suatu pun yang kita lakukan ber-
pengaruh terhadap apakah kita akan diselamatkan atau tidak
bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan hadiah dari Allah.
Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Yakobus bahwa “iman
tanpa perbuatan adalah iman yang kosong” (Yakobus 2:10–26).

Wahyu-wahyu Tuhan kepada para nabi Kitab Mormon meno-
long memperjelas ajaran yang penting ini. Meskipun benar bah-
wa tidak seorang pun dapat cukup mematuhi hukum untuk
diselamatkan melalui kepatuhannya sendiri (lihat Roma 3:20–23;
2 Nefi 2:5), itu tidak berarti bahwa kepatuhan tidaklah penting.
Jika kita tidak berusaha mematuhi perintah-perintah, percaya sa-
ja tidaklah akan cukup (lihat Matius 7:21; Yakobus 2:17–19).

Seperti yang diperlihatkan dalam ilustrasi berikut, kita semua
adalah seperti orang yang tidak dapat berenang dan tenggelam
di sungai. Juruselamat berdiri di tepian dan mengulurkan sebu-

Menghidupkan (ayat 1, 5)—
Membuat hidup

Penguasa kerajaan angkasa
(ayat 2)—Setan

Orang-orang tak bersunat
(ayat 11)—Orang-orang bu-
kan Yahudi

Sunat (ayat 11)—Orang-
orang Yahudi

ah cabang untuk menyelamatkan kita. Cabang itu adalah kasih
karunia Allah yang ditawarkan kepada kita melalui
Pendamaian, yang tanpanya kita tidak bisa diselamatkan. Jika
kita tidak mengerahkan upaya untuk meraih cabang itu dan me-
megangnya, kita masih akan tenggelam. Akan tetapi, kita tidak
dituntut untuk melakukan usaha ini sendiri. Jika kita berusaha,
kasih karunia Allah akan meningkatkan kekuatan kita dan mem-
beri kita kekuatan untuk berpegang dan diselamatkan. Seperti
Nabi Nefi katakan, “Kita tahu bahwa setelah kita berbuat segala se-
suatu hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan” (2 Nefi
25:23; huruf miring ditambahkan).

Efesus 2:14–17—“Merubuhkan Tembok Pemisah,
Yaitu Perseteruan”
Pendamaian Yesus Kristus mengakhiri Hukum Musa. Kristus
kemudian memerintahkan agar injil dikhotbahkan ke seluruh
dunia (lihat Markus 16:15–16). Melalui Pendamaian, perseteruan
(permusuhan) yang memisahkan orang-orang Yahudi dan
orang-orang bukan Yahudi, seperti sebuah tembok pemisah, di-
hapuskan (disingkirkan).

Efesus 2:19—“Kawan Sewarga dari Orang-Orang
Kudus”
Setiap orang dapat menjadi kawan sewarga bersama Orang-
orang Suci melalui tata cara pembaptisan jika mereka mau berim-
an kepada Kristus, bertobat, dan mempersiapkan diri mereka.
Anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir tidak pernah perlu merasa kesepian; mereka memiliki sau-
dara-saudara untuk membantu memerhatikan mereka.

Efesus 2:20—Apakah Wahyu Melalui Nabi dan Rasul
Perlu bagi Gereja yang Benar?

Penatua Mark E. Petersen,
yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, ber-
saksi, “Satu tanda penting lain-
nya [dari Gereja yang benar]
adalah bahwa Gereja itu ditun-
tun oleh wahyu terus-menerus
melalui nabi yang hidup.
Amos telah mengatakan bah-
wa Tuhan tidak akan berbuat
apa pun kecuali melalui para
nabi-Nya yang berwenang (li-
hat Amos 3:7). Gereja ilahi se-
perti yang telah dipulihkan,

karenanya, akan dituntun oleh para pelihat dan pewahyu yang
hidup, yang menerima petunjuk-petunjuk terkini dari surga” (da-
lam Conference Report, April 1979, 31; atau Ensign, Mei 1979,
22–23).

Efesus 3

Tugas penyelenggaraan kasih
karunia Allah ... karena kamu
(ayat 2)—Kuasa dan kasih ka-
runia yang diberikan Allah ke-
pada Paulus untuk melayani
orang-orang bukan Yahudi

Rahasia (ayat 3, 9)—
Kebenaran ilahi yang hanya
dapat diketahui melalui wah-
yu dan kemudian dipertahan-
kan kudus

Pemerintah-pemerintah (ayat
10)—Wilayah yang diperin-
tah oleh penguasa-penguasa

Di dalam Dia kita beroleh
keberanian ... oleh iman
kita kepada-Nya (ayat 12)—
Dengan iman kepada Yesus
Kristus kita dapat mendekati
Allah dengan perasaan yakin.
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan C dan paling sedikit satu kegiatan lainnya
(A, B, atau D) sewaktu Anda mempelajari Efesus 1–3.

Temukan Ajarannya

Bahaslah kembali Efesus 1 dan temukan paling sedikit tiga ayat
yang menggambarkan sifat Tubuh Ke-Allah-an. Jelaskan bagai-
mana ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa Allah Bapa dan
Yesus Kristus adalah makhluk yang terpisah.

Temukan Berkat-Berkat Rohaninya

Dalam Efesus 1:3–14 Paulus membuat daftar beberapa berkat
rohani yang datang kepada orang yang setia karena Yesus
Kristus. Buatlah daftar berkat tersebut dan ceritakan mengapa
berkat-berkat tersebut penting bagi Anda.

Jelaskan Ajaran

1. Bahaslah kembali Efesus 2:4–10 dan kemudian bacalah Yakobus
2:17–20. Jelaskan bagaimana kedua bagian tulisan suci ini
seolah-olah saling bertentangan, tetapi sebenarnya keduanya
benar (lihat bagian “Memahami Tulisan Suci” untuk Efesus
2:4–10 untuk memperoleh bantuan).

2. Gambarlah sebuah ilustrasi seperti contoh yang diperlihatkan
dalam bagian “Memahami Tulisan Suci” di atas dan berilah
label untuk memperlihatkan Juruselamat, kita, keadaan duni-
awi kita, dan Pendamaian.

Bayangkan Ini

Dalam Efesus 2:18–22, Paulus mengajarkan bahwa Gereja Yesus
Kristus adalah seperti sebuah bangunan “rapih tersusun.”
Gambarlah sebuah bangunan yang memperlihatkan bagaimana
kata Paulus Gereja seharusnya diorganisasi.

Jika seseorang percaya dan menjalankan ajaran-ajaran yang
diuraikan Paulus dalam Efesus 1–3, perbedaan apakah
yang akan terjadi dalam kehidupannya? Apakah orang ter-
sebut akan tampak dan bertindak berbeda dari orang lain?
Bacalah Efesus 4–6, carilah bagaimana Paulus mengurai-
kan seorang murid Kristus yang sejati.

Memahami Tulisan Suci 

Efesus 4

Tingkat pertumbuhan yang
sesuai dengan kepenuhan
Kristus (ayat 13)—Tingkat
kemuliaan yang dinikmati
Yesus Kristus

Permainan palsu (ayat 14)—
Kebohongan, tipu muslihat

Sia-sia (ayat 17)—Kehampaan,
kelemahan, tanpa kebenaran

Efesus 4–6
Ciri Khas Seorang Murid

D

C

B

A

Efesus 4:8—“Dia Membawa Tawanan-Tawanan; Dia
Memberikan Pemberian-pemberian Kepada Manusia”
Kematian menyebabkan semua orang tertawan. Yesus Kristus
“membawa tawanan-tawanan; Dia memberikan pemberian-
pemberian kepada manusia” (Efesus 4:8), yang artinya Dia me-
naklukkan kematian dan memberikan kepada semua orang
karunia kebakaan.

Efesus 4:15–16—“Bertumbuh di Dalam Segala Hal ke
Arah Dia”
Dalam Efesus 4:15–16, seperti halnya dalam Korintus 12:12–18,
Paulus mengajarkan bahwa Gereja adalah seperti tubuh jasmani
dengan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Ketika setiap anggota
melakukan bagiannya, seluruh Gereja dapat tumbuh bersama
dalam kasih.

Efesus 5

Efesus 5:22–33—Nasihat Paulus kepada Suami
dan Istri
Sejumlah orang di zaman sekarang berkeberatan dengan nasihat
Paulus bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Keberatan se-
macam itu disebabkan karena kesalahfahaman terhadap peranan
suami dan istri yang telah ditetapkan Tuhan. Presidensi Utama
dan Dewan Dua Belas Rasul telah menyatakan,

“Seluruh umat manusia—pria dan wanita—diciptakan menurut
rupa Allah. Masing-masing adalah putra atau putri roh terkasih
dari orang tua surgawi, dan, karenanya, masing-masing memili-
ki sifat dan tujuan yang ilahi. Jenis kelamin merupakan ciri
mutlak dari identtitas dan tujuan pradunia, kehidupan fana,
dan kekal setiap orang ....

Keluarga ditetapkan oleh Allah. Pernikahan antara pria dan wa-
nita adalah mutlak bagi rencana kekal-Nya .... Berdasarkan ran-
cana ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka
dengan kasih dan kebenaran, serta bertanggung jawab untuk
menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluar-
ganya. Para ibu terutama bertanggung jawab untuk mengasuh
anak-anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah
dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan
yang setara” (“Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,” Liahona,
Juni 1996, 10–11).

Yang harum bagi Allah (ayat
2)—Bau wangi, yang artinya
kurban yang berkenan bagi
Allah

Keserakahan (ayat 3)—
Ketamakan

Sembrono (ayat 4)—
Menjijikkan

Orang sundal (ayat 5)—
Orang yang bersalah karena
dosa seksual

Telanjangilah, ditelanjangi
(ayat 11, 13)—Berbicara me-
nentang, mendidik

Rendahkanlah, tunduklah
(ayat 21–22)—Tunduk kepa-
da, bekerja sama dengan 

Menghormati (ayat 33)—
Menghargai,

Jauh (ayat 18)—Dikucilkan,
dijadikan orang asing

Kehidupan kamu yang da-
hulu (ayat 22)—Perilaku se-
belumnya

Kejahatan (ayat 31)—Pikiran
dan perbuatan jahat
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Siapakah Jemaat di Filipi dan Mengapa
Paulus Menulis Surat kepada Mereka?
Kota Filipi adalah sebuah koloni Roma dan kota Eropa pertama
yang menerima injil. Paulus pertama kali mengkhotbahkan injil
kepada orang-orang Filipi pada waktu perjalanan misionarinya
yang kedua (Kisah Para Rasul 16:9–40). Sepuluh tahun kemudian,
mendengar tentang penawanan Paulus di Roma, para Orang
Suci Filipi mengirimkan hadiah-hadiah untuk meringankan
penderitaannya. Dia menulis surat ini kepada mereka dari 

penjara. Surat ini adalah ung-
kapan persaudaraan, kasih, na-
sihat baik, dan rasa syukurnya
kepada teman-teman yang su-
karela membantunya.

Efesus 6

Efesus 6:14—“Berikatpinggangkan Kebenaran”
“Pinggang” merujuk pada bagian pinggul dan pinggang.
“Berikatpinggangkan” artinya mengenakan ikat pinggang.
“Berikatpinggangkan kebenaran” (Efesus 6:14) artinya dilipu-
ti, diselubungi, ditutupi, dan dilindungi oleh kebenaran, ke-
sucian, dan kebajikan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Efesus 4–6.

Penguasaan Tulisan Suci—Efesus
4:11–14

1. Apakah menjadi soal bagaimana Gereja diorganisasi? Salinlah
diagram berikut ke dalam buku catatan Anda dan isilah bagi-
an yang kosong sewaktu Anda mempelajari Efesus 4:11–14.

untuk sampai sehingga

2. Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri jelaskan mengapa
Gereja harus diorganisasi seperti yang diperintahkan Tuhan.

Apakah Murid Kristus Itu?

Selidikilah Efesus 4:21–5:4. Buatlah daftar semua karakteristik
yang dapat Anda temukan di dalam ayat-ayat tersebut yang
menguraikan tentang pengikut Yesus Kristus. (Misalnya: “me-

B

Dialah yang
memberikan

A

Ajaran dan nasihat (ayat 4)—
Didikan dan pelatihan

Di hadapan mereka saja
(ayat 6)—Hanya patuh kalau
seseorang menyaksikan 

Memandang muka (ayat 9)—
Pilih kasih, mendiskriminasi

nanggalkan manusia [dosa] lama” [ayat 22] dan “diperbarui di
dalam roh” [ayat 23]). Renungkanlah yang mana di antara ka-
rakteristik tersebut yang mungkin perlu Anda perbaiki.

Apakah Rencana Tuhan bagi Suami,
Istri, dan Anak-anak?

Bahaslah kembali Efesus 5:22–6:4.

1. Jika Anda seorang remaja putra, tulislah satu paragraf yang
menguraikan tentang tugas Anda kelak sebagai suami dan
ayah. Jika Anda seorang remaja putri, tulislah sebuah parag-
raf yang menguraikan tentang tugas Anda kelak sebagai istri
dan ibu. (Gunakanlah keterangan yang terdapat di dalam ba-
gian “Memahami Tulisan Suci” untuk membantu Anda).

2. Tulislah paragraf lainnya yang menguraikan tugas Anda seba-
gai anak terhadap orang tua Anda. Jelaskan apa menurut Anda
yang dimaksud dengan “taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.”

“Seluruh Perlengkapan Senjata Allah”

1. Gambarlah ilustrasi se-
perti contoh tentang se-
orang prajurit di dalam
buku catatan Anda.
Kemudian, sewaktu
Anda mempelajari
Efesus 6:11–17, tambah-
kanlah pada gambar
Anda bagian-bagian
perlengkapan senjata
yang diuraikan dalam
ayat-ayat ini, yang tidak
terdapat pada gambar.
Pastikan untuk membe-
rikan label pada per-
lengkapan senjata
tersebut.

2. Buatlah daftar setiap
perlengkapan senjata
dan jelaskan apa yang
dilambangkannya dan 

mengapa lambang itu penting (lihat bagian “Memahami Tulisan
Suci” untuk Efesus 6:14 untuk contoh tentang apa yang dimak-
sud dengan “berikatpinggangkan kebenaran”).

“Berbajuzirahkan•••
•••keadilan”•••

“Berikatpinggangkan
•••kebenaran”

D

C

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B atau C sewaktu Anda
mempelajari Filipi 1–4.

Pikiran Anda tentang Potensi Anda

“Presiden[Lorenzo] Snow mengarang sajak indah berikut ini
kira-kira sepuluh tahun sebelum kematiannya. Sajak ini ... dibu-
at sebagai hasil dari kepatuhan seumur hidup terhadap ajaran
yang telah diwahyukan kepadanya kira-kira lima puluh dua ta-
hun sebelumnya. Sajak ini ditujukan kepada Rasul Paulus, dan
ditulis sebagai jawaban terhadap surat rasul tersebut kepada
orang-orang Filipi: ...

Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub pula
Awalnya bayi, kemudian dewasa—lalu 
mereka tumbuh menjadi allah.
Sebagaimana manusia kini, Allah kita 
dahulu adanya;
Sebagaimana Allah kini, demikian juga 
manusia dapat kiranya,—
Inilah tujuan hidup manusia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seorang putra Allah, seperti Allah dapat 
menjadi
Itu tak akan merampas dari Yang Ilahi; 
Dan dia yang memiliki pengharapan ini,
Dari segala dosa akan memurnikan diri.

(LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine Inspiration,” Improvement
Era, Juni 1919, 659–661).

Bandingkanlah sajak ini dengan Filipi 2:1–8.

1. Apakah yang Anda pelajari tentang potensi Anda sendiri?

2. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memenuhi poten-
si Anda?

Surat kepada Ayah yang Bukan
Anggota Gereja

Bacalah Filipi 3:7–16 dan pikirkanlah tentang hal yang berse-
dia dilakukan Paulus demi injil. Apakah dia menganggapnya
sebagai pengurbanan? Bacalah cerita berikut dan tulislah bagi-
an akhirnya yang menggambarkan kebenaran yang diungkap-
kan Paulus:

Susan belum pernah melihat ayahnya semarah itu sebelumnya.
Perkataan ayahnya masih terngiang-ngiang di telinganya: “Tega
sekali kamu mengikuti pelajaran dari misionaris gereja lain?
Apakah kamu akan menentang keluargamu juga?” Susan meng-
hormati ayahnya dan telah banyak memikirkan hal-hal yang di-
ucapkan ayahnya. Dia duduk dan mulai menulis surat
kepadanya, menjelaskan ...

B

A

Menangkap (ayat 12–13)—
Memiliki, memperoleh

Kewargaan (ayat 20)—
Kewarganegaraan

Menaklukkan (ayat 21)—
Memenangkan, mengendalikan

Pernahkah Anda menghadapi suatu tantangan yang menu-
rut Anda tidak dapat Anda atasi? Bagaimanakah perasaan
Anda pada waktu itu? Ke manakah Anda berpaling untuk
memperoleh pertolongan? Paulus, sebagai seorang tahanan
di Roma, mengajarkan tentang ke mana kita seharusnya
berpaling: “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13).

Memahami Tulisan Suci 

Filipi 1

Filipi 1:28—“Bagi Mereka Semuanya Itu Adalah
Tanda Kebinasaan”
Terjemahan Joseph Smith mengubah ungkapan itu menjadi me-
reka yang menolak injil, yang membawa kebinasaan kepada
mereka (TJS terhadap Filipi 1:28).

Filipi 2

Filipi 2:5–8—“Telah Mengosongkan Diri-Nya Sendiri”
Penatua Neal A. Maxwell, anggota Kuorum Dua Belas Rasul,
menulis, “Di surga, nama agung Kristus ditetapkan untuk
menjadi satu-satunya nama di bumi yang dapat memberikan
keselamatan kepada seluruh umat manusia (lihat Kisah Para
Rasul 4:12; 2 Nefi 25:20; lihat juga Abraham 3:27), tetapi sang
Raja segala raja, Mesias yang Fana, dengan sukarela hidup se-
cara sederhana, tulis Paulus, bahkan seperti orang yang “telah
mengosongkan diri-Nya sendiri” (Filipi 2:7)“ (Men and Women
of Christ [1991], 63–64).

Filipi 2:25—Siapakah Epafroditus?
Epafroditus adalah utusan yang mengirimkan hadiah kepada
Paulus dari para Orang Suci Filipi (lihat Filipi 4:18). Setelah
menderita suatu penyakit “dan nyaris mati,” dia pulang dengan
membawa surat ini dari Paulus (lihat Filipi 2:25–28).

Filipi 3

Penyunat-penyunat yang
palsu (ayat 2)—Mereka yang
menyesatkan, kemurtadan 

Sampah (ayat 8)—Limbah,
kotoran

Nasihat (ayat 1)—Dorongan
semangat, penghiburan

Puji-pujian yang sia-sia (ayat
3)—Menyombongkan

Telah jelas (ayat 13)—Telah
terlihat

Perselisihan (ayat 15)—
Pertengkaran

Hidup (ayat 27)—Perilaku

Filipi 1–4
Menemukan Kekuatan dalam

Yesus Kristus
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Paulus Menasihati Jemaat di Kolose
Seperti surat kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis surat
ini kepada jemaat di Kolose sementara dia dipenjara di Roma.
Jemaat di Kolose adalah anggota Gereja di kota Kolose.
Seorang Kolose yang bernama Epafras mengunjungi Paulus
di Roma untuk meminta nasihat mengenai cara menangani
masalah serius adanya guru-guru palsu yang menyebarkan
ajaran-ajaran jahat di antara para Orang Suci. Surat ini ada-
lah nasihat Paulus kepada Epafras dan orang-orang Kolose
lainnya.

Laut Tengah

Laut Hitam

GALATIA
ASIA

LIBIA

Tesalonika
Filipi

MAKEDONIA

Efesus

MESIR

Kolose

Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa untuk diselamatkan
kita harus percaya kepada Allah dan memiliki “gambaran
yang benar tentang karakter, kesempurnaan, dan 
sifat-sifat-Nya” (Lectures on Faith [1985], 38). Adalah
penting, karenanya, untuk mengetahui kebenaran dan
berjaga-jaga terhadap ajaran dan ajaran yang tidak benar.
Sewaktu Anda membaca Kolose, simaklah peringatan
Paulus dan pikirkanlah bagaimana itu berlaku di dalam
kehidupan Anda.

Memahami Tulisan Suci 

Kolose 1

Memindahkan (ayat 13)—
Membawa 

Memperdamaikan (ayat 20)—
Memenangkan, menjadikan
benar

Di dalam tubuh jasmani
Kristus oleh kematian-Nya
(ayat 22)—Melalui
Pendamaian Yesus Kristus

Kolose 1–4
Peringatan terhadap 
Ajaran-Ajaran Palsu

Carilah Hal-Hal yang Terbaik

Dalam Pasal-Pasal Kepercayaan yang ketiga belas Nabi Joseph
Smith mengutip dari Filipi 4:8–9. Baca dan badingkanlah tulis-
an suci itu dengan Pasal Kepercayaan tersebut. Bahaslah kem-
bali daftar berikut ini dan tulislah sebuah sinonim untuk setiap
katanya:

1. Setia

2. Jujur

3. Adil

4. Suci

5. Indah

6. Terhormat

7. Kebajikan

8. Patut dipuji

C

      Kami percaya harus jujur, benar, 
suci, baik hati, bajik, dan melakukan 
kebaikan kepada semua orang; 
sesungguhnya, kami boleh berkata 
bahwa kami mengikuti petuah 
Paulus—kami percaya segala hal, 
kami mengharapkan segala hal, kami 
telah bertahan dalam banyak hal, 
dan berharap sanggup bertahan dalam 
segala hal. Jika ada apa pun yang bajik, 
indah, atau dikatakan baik atau layak 
dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini.

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose
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Kolose 1:25–29—Apakah yang Dimaksud dengan
“Rahasia yang Tersembunyi dari Abad ke Abad”?
“Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad” (Kolose 1:26)
adalah bahwa Allah mengutus Putra-Nya, “yang sulung, lebih
utama dari segala yang diciptakan” (Kolose 1:15), ke dunia dan
bahwa melalui Pendamaian Putra-Nya seluruh umat manusia
dapat menjadi murni, tidak bercacat, dan diselamatkan di hadi-
rat-Nya (lihat Kolose 1:20–23). Paulus mengungkapkan rahasia
ini kepada semua orang yang mau mendengarkan.

Kolose 2

Kolose 2:16–19—Waspadalah terhadap 
Ajaran-Ajaran Palsu
Paulus memperingatkan orang-orang Kolose agar “jangan mau
digeser” dari injil yang telah diajarkan kepada mereka. Ajaran-
ajaran palsu sedang disebarkan oleh orang-orang Kristen ketu-
runan Yahudi yang menginginkan agar anggota-anggota Gereja
dari keturunan bukan Yahudi hidup sesuai dengan Hukum
Musa (lihat Kolose 2:16–17). Anggota Gereja dari keturunan
Yahudi ini menetapkan peraturan-peraturan ketat mengenai je-
nis makanan yang boleh dimakan dan hari raya yang boleh me-
reka rayakan. Sebagian Orang Suci juga memuja malaikat dan
mengajarkan bahwa malaikat memiliki kuasa untuk menjawab
doa (lihat Kolose 2:18–19). Ajaran palsu ini mengurangi kedu-
dukan Yesus Kristus dalam rencana keselamatan. Paulus meng-
ingatkan orang-orang Kolose bahwa mereka dapat memperoleh
keselamatan hanya melalui Kristus, karena Dia adalah yang
utama dalam rencana itu.

Kolose 3

Kolose 4

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari Kolose 1–4.

Orang-orang luar (ayat 5)—
Orang-orang bukan anggota

Jangan hambar (ayat 6)—
Jangan tanpa kebijaksanaan

Karena itu matikanlah dalam
dirimu segala sesuatu yang
duniawi (ayat 5)—Bangkitlah
dari kecenderungan-kecende-
rungan duniawimu

Hawa nafsu (ayat 5)—Kasih
sayang yang tak terkekang

Nafsu jahat (ayat 5)—
Keinginan jahat, hawa nafsu

Sabarlah (ayat 13)—Dukunglah

Sakiti (ayat 21)—
Menyebabkan, membuat marah

Memperdayakan, digagal-
kan (ayat 4, 18)—Menipu

Ketentuan-ketentuan hu-
kum, rupa-rupa peraturan
(ayat 14, 20)—Hukum Musa
dan peraturan-peraturannya

Memakukannya pada kayu
salib (ayat 14)—Melalui pe-
ngurbanan Yesus Kristus,
Hukum Musa digenapi

Tulislah Kesaksian Anda tentang
Yesus Kristus

Sebetulnya seberapa banyakkah Anda tahu tentang Yesus
Kristus? Bacalah Kolose 1:13–22 dan buatlah daftar nama, gelar,
dan ungkapan yang digunakan Paulus untuk menggambarkan
Juruselamat. Tulislah sebuah paragraf yang merangkum kesak-
sian Anda tentang sifat-sifat Yesus Kristus ini.

Apakah Pendapat Anda?

Terdaftar di bawah adalah beberapa pernyataan yang melam-
bangkan gagasan-gagasan yang keliru. Tulislah apa menurut
Anda yang salah dari setiap gagasan tersebut.

1. Tidaklah menjadi soal film apa yang saya tonton; lagi pula,
itu semua hanya film.

2. Keputusan mengenai kapan mulai berpacaran seharusnya
merupakan keputusan yang pribadi.

3. Gereja membosankan dan seseorang perlu membuatnya men-
jadi lebih menyenangkan.

Bacalah Kolose 2:1–12 dan tulislah hal-hal yang dapat mem-
bantu Anda menghindari agar tidak diperdaya oleh ajaran-
ajaran palsu.

Kenakan

Paulus mengajarkan cara dilahirkan kembali dengan menang-
galkan karakteristik negatif tertentu dan mengenakan karak-
teristik yang lebih baik. Buatlah dua kolom dan berilah label
kolom yang satu Tanggalkan dan yang lainnya Kenakan. Sewaktu
Anda membaca Kolose 3:1–14, buatlah daftar hal-hal yang perlu
ditanggalkan dan dikenakan dalam kolom yang sesuai.

Urusan Keluarga Memang Penting

Presiden Spencer W. Kimball mengingatkan kita, “Keluarga
adalah unit dasar kerajaan Allah di bumi. Gereja tidak dapat le-
bih sehat daripada keluarga-keluarganya” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, 331–32). Bacalah Kolose 3:15–21 dan tulislah
lima gagasan yang akan membantu keluarga menjadi bagian
yang lebih sehat dari kerajaan Allah.

D

C

B

A
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Mengapa Paulus Menulis Surat Ini kepada
Jemaat di Tesalonika?
Pada awal perjalanan misionarinya yang kedua, Paulus memak-
lumkan injil di kota Tesalonika. Pesannya disambut dengan se-
mangat besar oleh banyak orang. Akan tetapi, sejumlah orang
Yahudi yang tidak percaya membangkitkan perlawanan yang
keras terhadap pengkhotbahan Paulus, sehingga dia meninggal-
kan kota itu untuk menyelamatkan para anggota yang baru per-
caya kepada injil dari penganiayaan lebih lanjut (lihat Kisah
Para Rasul 17:1–10).

Paulus mengutus Timotius untuk melayani para anggota baru
Gereja di Tesalonika. Surat dari Paulus ini mendorong para
Orang Suci di Tesalonika agar menjalankan kehidupan yang la-
yak dan mengingat bahwa Juruselamat akan datang untuk
menghakimi setiap orang. Timotius kemudian bergabung de-
ngan Paulus di Korintus dan melaporkan tentang keadaan
orang-orang Tesalonika.

Paulus dengan tergesa-gesa meninggalkan Tesalonika kare-
na penganiayaan di kota tersebut. Tetapi dia menulis surat
ini untuk mengungkapkan kasihnya kepada para Orang
Suci yang dia tinggalkan. Dia mengingatkan mereka bahwa
mengetahui injil saja tidak cukup; kita harus berusaha me-
miliki Roh Kudus sebagai penuntun kita di setiap saat.
Sewaktu Anda mempelajari 1 Tesalonika, carilah cara-cara
injil dan kuasa Roh mempersiapkan kita bagi Kedatangan
Kedua Kristus.

1 Tesalonika 1–5
Injil Mempersiapkan Kita bagi

Kedatangan Kedua Kristus

Memahami Tulisan Suci 

1 Tesalonika 1

1 Tesalonika 1:4—Apakah yang Dimaksud dengan
“Dia Telah Memilih Kamu”?
“Dia memilih kamu” artinya bahwa seseorang “dilahirkan pada
saat, di tempat, dan dalam keadaan di mana dia akan memiliki
hubungan yang baik dengan injil. Pemilihan ini terjadi di kehi-
dupan pradunia” (Bible Dictionary, “election”).

1 Tesalonika 2

1 Tesalonika 4

1 Tesalonika 5

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda mempelajari 1 Tesalonika 1–5.

Perhatikan Perkataan Paulus

Cara misionaris bertindak sama pentingnya dengan hal yang
dia ucapkan. Ini berlaku bagi semua anggota Gereja. Tulislah
apa yang mungkin dipikirkan oleh teman bukan anggota jika
seorang anggota Gereja melakukan salah satu dari hal-hal ber-
ikut:

1. Menonton film porno.

2. Mengeluhkan sesuatu yang terjadi di pertemuan Gereja.

3. Bergunjing tentang orang lain.

4. Pergi ke pesta yang liar.

Bacalah 1 Tesalonika 2:1–12 dan buatlah daftar paling sedikit
delapan kata atau ungkapan yang dapat menolng Anda meng-
hindari situasi-situasi seperti tertera di atas.

A

Berjaga-jaga, entah kita tidur
(ayat 10)—Mereka yang telah
mempersiapkan dirinya dan
berjaga-jaga bagi kedatangan

Juruselamat dan mereka yang
tidak; hidup atau mati pada
kedatangan Tuhan

Pengudusan (ayat 3)—
Pemurnian, penyucian

Menjauhi (ayat 3)—Tidak
melakukan, tidak terlibat

Hawa nafsu (ayat 5)—
Keinginan berbuat dosa

Nasihat (ayat 3)—Petunjuk
injil yang kuat

Tipu daya (ayat 3)—Kelicikan

Maksud loba yang tersem-
bunyi (ayat 5)—Keserakahan
yang tersembunyi 

Terus-menerus menambah
dosa mereka (ayat 16)—
Orang-orang semakin menja-
di sepenuhnya jahat

Surat Pertama Rasul Paulus kepada 
Jemaat di Tesalonika
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Mengapa Paulus Menulis Surat yang
Kedua?
Setelah surat Paulus yang pertama kepada jemaat-jemaat
Tesalonika, ada sedikit kebingungan mengenai Kedatangan
Kedua Yesus Kristus. Para Orang Suci yang belum berpeng-
alaman mungkin telah diperdaya oleh guru-guru palsu atau
hanya keliru memahami maksud Paulus. Paulus menulis su-
ratnya yang kedua untuk memperjelas ajaran-ajarannya dan
menambahkan kata-kata dorongan.

Para Orang Suci Tesalonika menyangka bahwa Kedatangan
Kedua akan segera terjadi, sehingga banyak yang berhenti
peduli mengenai mempersiapkan diri bagi masa depan.
Paulus menulis untuk membetulkan gagasan keliru terse-
but dan untuk berusaha membuat mereka mengupayakan
keselamatan mereka sendiri kembali. Simaklah hal-hal yang
menurut Paulus harus terjadi sebelum Tuhan datang kem-
bali. Juga carilah cara dia mengilhami para Orang Suci un-
tuk terus melakukan hal yang baik.

2 Tesalonika 1–3
Janganlah Jemu-Jemu 

Berbuat Baik

Memahami Tulisan Suci 

2 Tesalonika 1

2 Tesalonika 2

2 Tesalonika 2:1–3—Kemurtadan
Pada masa awal Gereja Kristen banyak guru palsu berusaha
mengubah ajaran-ajaran Gereja untuk disesuaikan dengan falsa-
fah masa itu. Guru-guru tersebut dapat menuntun banyak
orang menyimpang dari kebenaran. Para Orang Suci lainnya hi-
lang harapan karena mereka tidak tahan terhadap penganiaya-
an berat dari orang-orang Roma. Kemudian ketika para Rasul
dibunuh, Gereja yang sudah semakin lemah itu ditinggalkan
tanpa kepemimpinan.

Dengan perjalanan waktu, Gereja berubah dari Gereja Yesus
Kristus menjadi sebuah gereja yang berlandaskan pada gagasan
dan falsafah manusia. Periode itu dalam sejarah ketika para ang-
gota murtad dari kebenaran kini dikenal dengan Kemurtadan.
Baru setelah kunjungan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus kepada
Nabi Joseph Smithlah kegenapan injil dipulihkan ke bumi.

2 Tesalonika 2:3–10—Siapakah “Rahasia
Kedurhakaan”?
Yesus Kristus adalah “rahasia ibadah” (1 Timotius 3:16), dan
Setan adalah “rahasia kedurhakaan.” Setan dan mereka yang
memberontak bersamanya dicampakkan dan disebut “para put-
ra kebinasaan.” Setan memiliki pengaruh terhadap umat manu-
sia hanya karena Allah telah mengizinkan dia untuk itu (lihat 
2 Tesalonika 2:7). Artinya, Yesus Kristus mengizinkan Setan be-
kerja untuk sementara waktu (lihat TJS terhadap 2 Tesalonika
2:7). Tetapi tulisan suci menjanjikan bahwa pada akhirnya Yesus
Kristus akan menghancurkan Setan dan semua kejahatan “de-
ngan nafas mulut-Nya” (2 Tesalonika 2:8; lihat juga A&P 5:19).

Kesesatan (ayat 11)—
Pemikiran yang salah

Membalaskan (ayat 6)—
Mengganjar

Menjadi Kudus

Presiden Brigham Young mengajarkan, “Ketika kehendak, kei-
nginan, dan perasaan seseorang sepenuhnya tunduk kepada
Allah dan perintah-perintah-Nya, maka orang tersebut diku-
duskan” (Journal of Discourses, 2:123). Bacalah 1 Tesalonika 4:1–8
serta buatlah daftar keinginan dan perasaan yang kata Paulus
perlu kita kendalikan.

Gambarlah Ini

Bacalah 1 Tesalonika 4:13–18 dan gambarlah peristiwa yang di-
gambarkan di situ.

C

B Cara Menjadi Anak-Anak Terang

Dalam 1 Tesalonika 5:1–6, Paulus mengajarkan bahwa “anak-
anak terang” tidak akan terkejut oleh kedatangan Tuhan.
Maukah Anda siap bagi Kedatangan Kedua? Bacalah 
1 Tesalonika 5:12–23 dan buatlah daftar empat belas saran yang
diberikan Paulus yang dapat menolong Anda menjadi anak
terang. Pilihlah tiga atau empat dari saran-saran tersebut dan
tulislah sebuah gol yang akan menuntun Anda pada jalan me-
nuju terang yang lebih besar.

D

Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat
di Tesalonika
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2 Tesalonika 3

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 2 Tesalonika 1–3.

Kedatangan Kedua

Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan, “Hari yang besar
dan dahsyat ini tidak lain adalah hari kedatangan Yesus Kristus
untuk menegakkan kerajaan-Nya dalam kuasa di bumi, dan un-
tuk membersihkannya dari segala kedurhakaan. Hari itu tidak
akan menjadi hari keseraman dan ketakutan bagi orang yang
benar, tetapi hari itu akan menjadi hari ketakutan dan kengerian
bagi yang tidak benar. Hal ini kita ketahui dari perkataan
Juruselamat sendiri” (Doctrines of Salvation,1:173).

Bacalah 2 Tesalonika 1 dan tulislah hal-hal yang disebutkan
akan terjadi kepada orang jahat serta hal-hal yang akan terjadi
kepada orang benar pada Kedatangan Kedua Juruselamat.

Penguasaan Tulisan Suci—
2 Tesalonika 2:1–3

Bahaslah kembali keterangan yang terdapat dalam bagian
“Memahami Tulisan Suci” untuk 2 Tesalonika 2:1–3. Kemudian

B

A

Sibuk dengan hal-hal yang ti-
dak berguna (ayat 11)—Mereka

yang secara keliru mencampuri
urusan orang lain

bacalah 2 Tesalonika 2:1–12. Jelaskan apa menurut Anda yang
dimaksud dalam ayat 3, 4, 8, dan 10.

Tulislah Sepucuk Surat Singkat kepa-
da Teman

Apakah yang akan Anda katakan kepada seorang teman yang
menyatakan bahwa dia sudah bosan membantu di dalam
proyek-proyek pelayanan Gereja? Ingatlah dorongan Paulus ke-
pada para Orang Suci Tesalonika agar “janganlah jemu-jemu
berbuat apa yang baik” (2 Tesalonika 3:13).

1. Bacalah 2 Tesalonika 3:1–13 dan kenalilah paling sedikit dua
asas yang akan menolong seseorang merasa tidak jemu mem-
berikan pelayanan.

2. Dengan menggunakan kedua asas tersebut, tulislah surat
singkat yang memberikan dorongan kepada teman Anda itu.

C

Yang Seharusnya Anda Ketahui tentang
Timotius
Timotius “mungkin merupakan pembantu Paulus yang paling
dipercaya dan mampu” (Bible Dictionary, “Timothy”). Nama
Timotius artinya “dihormati Allah,” dan menggambarkan de-
ngan baik hamba yang setia dan penuh pengabdian ini.

Timotius kemungkinan besar menjadi percaya kepada injil pada
waktu perjalanan misi Paulus yang pertama. Sementara dia
tumbuh di dalam injil, dia sangat dihargai sebagai murid yang

setia dan Paulus memilihnya sebagai rekan misi (lihat Kisah Pa-
ra Rasul 16:1–5). Sewaktu mereka berkhotbah di Efesus, Paulus
mendapati masalah yang terus berkembang di antara para ang-
gota Gereja, termasuk ajaran-ajaran dan spekulasi palsu. Karena
masalah itu, Paulus menyerahkan dua penatua kepada pende-
raan Setan (lihat 1 Timotius 1:19–20). Paulus kemudian me-
manggil Timotius untuk mengawasi Gereja dan menolong
memulihkan iman para Orang Suci Efesus. Dia menulis surat ini
kepada Timotius dari Makedonia untuk mendorong dan meng-
uatkan dia di dalam pemanggilannya.

Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius
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Surat-Surat Kepastoran yang Pertama
Surat Kepastoran adalah “nama yang diberikan pada surat yang
dikirim kepada Timotius dan Titus, karena kedua surat tersebut
berhubungan dengan jabatan kepastoran dan tugas-tugas gem-
bala atau pendeta Gereja” (Bible Dictionary, “Pastoral Epistles”).
Pastor adalah uskup, dan Timotius ditahbiskan sebagai uskup
pertama Gereja di Efesus. Oleh karena itu, kepastoran merujuk
pada jabatan dan tugas-tugas seorang uskup.

Apakah yang unik mengenai mereka yang mengikuti Yesus
Kristus? Asas-asas sederhana apakah yang mereka ikuti
yang membuat perbedaan yang sedemikian rupa dalam ke-
hidupan mereka? Paulus menasihati Timotius mengenai
cara menjalankan kehidupan yang terpusat pada injil.
Sewaktu Anda membaca 1 Timotius 1–2, pikirkanlah bagai-
mana mengikuti nasihat Paulus dapat membantu Anda se-
waktu Anda berusaha untuk mengikuti Juruselamat.

Memahami Tulisan Suci 

1 Timotius 1

1 Timotius 2

1 Timotius 2:9–12—“Tidak Mengizinkan Perempuan
Mengajar”?
Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan,

“Di masa kelegaan ini Tuhan telah memberikan perintah bahwa
para sister Gereja hendaknya diorganisasi, bahwa mereka hen-
daknya mengadakan pertemuan, saling mengajarkan injil kera-
jaan, melayani orang yang miskin, yang membutuhkan, dan
yang menderita. Mereka hendaknya merawat yang sakit dan
mereka yang membutuhkan penghiburan.

Doa syafaat (ayat 1)—Doa
atas nama orang lain

Pengantara (ayat 5)—Orang
yang membantu menyelesai-
kan perselisihan antara dua
orang

Tebusan (ayat 6)—Membayar
harga

Berdandan (ayat 9)—
Berpakaian

Sederhana (ayat 9)—Kendali
diri

Menasihatkan (ayat 3)—
Mengajarkan, memerintahkan

Orang cabul (ayat 10)—Pezina

Orang makan sumpah (ayat
10)—Pendusta, pelanggar janji

Penghujat (ayat 13)—Orang
yang berbicara jahat terhadap
Allah dan orang lainnya 

1 Timotius 1–2
Menjalankan Injil

“Lembaga Pertolongan
kita datang melalui
wahyu ilahi. Hal ini
juga berlaku bagi or-
ganisasi Remaja Putra
dan Remaja Putri ser-
ta Pratama. Pikiran-
pikiran bodoh yang
dijalankan oleh orang
Yahudi dan orang-
orang lainnya di zam-
an dahulu tidak
memiliki tempat da-
lam kerajaan Allah se-
karang. Tuhan telah
menjanjikan kepada

semua orang, baik pria maupun wanita, karunia Roh Kudus de-
ngan syarat kesetiaan, kerendahan hati, dan pertobatan sejati.
Mereka dituntut untuk mempelajari dan untuk mengetahui ke-
benaran-kebenaran injil serta mempersiapkan diri mereka sen-
diri dengan pembelajaran, iman, dan kepatuhan terhadap
semua perintah untuk mencari terang dan kebenaran agar me-
reka boleh memperoleh hak atas kemuliaan selestial” (Answers to
Gospel Questions, 3:68–69).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari 
1 Timotius 1–2.

Buatlah Daftar “Hal yang Harus
Dilakukan”

Buatlah dua kolom di dalam buku catatan Anda. Berilah label
pada satu kolom Hal yang harus Dilakukan dan pada kolom lain-
nya Hal yang Tidak Boleh Dilakukan. Bacalah 1 Timotius 1–2 dan
buatlah daftar paling sedikit sepuluh hal pada kolom-kolom
yang sesuai yang harus atau tidak boleh kita lakukan. Bagian
“Memahami Tulisan Suci” untuk 1 Timotius 1–2 mungkin juga
membantu.

Pernyataan Mode

1. Bacalah 1 Timotius 2:9–10 dan carilah bagaimana Paulus me-
nasihati kaum wanita berpakaian. Seandainya Paulus datang
ke sekolah Anda hari ini, model atau gaya pakaian apakah
yang menurut Anda akan dia kecam? (Buatlah daftar paling
sedikit lima jenis).

2. Tulisan suci mengajar kita tentang harapan Tuhan mengenai
cara kita berpakaian. Bacalah 1 Nefi 13:7–8; Yakub 2:13; Alma
1:6; 4:6; 5:53; 31:27–28; 4 Nefi 1:24; Mormon 8:36–37; serta
Ajaran dan Perjanjian 42:40. Rangkumlah apa menurut Anda
yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita. Seberapa cocokkah
rangkuman Anda dengan garis pedoman di dalam pamflet
Untuk Memperkuat Remaja?

B

A

157



Pemanggilan di Gereja membe-
ri kita kesempatan untuk mela-
yani orang lain dan tumbuh
dalam injil. Sewaktu dipanggil
untuk melayani di Gereja, kita
hendaknya berusaha mengem-
bangkan sifat-sifat tertentu.
Dalam 1 Timotius 3 kita mem-
baca hal-hal yang diharapkan
dari uskup dan diaken.

Sewaktu Anda mempelajari pasal ini, carilah cara-cara di
mana nasihat Paulus dapat menolong Anda melayani de-
ngan lebih baik lagi dalam pemanggilan Anda sendiri.

Memahami Tulisan Suci 

1 Timotius 3

1 Timotius 3:11–12—Diaken yang Menikah?
Di masa Paulus, dan juga pada masa awal Gereja yang telah di-
pulihkan, diaken adalah pria yang sudah dewasa, yang bisa saja
telah menikah, yang memegang Imamat Harun. Tuhan, melalui
para nabi-Nya, sejak itu telah memberikan hak istimewa untuk
memegang Imamat harun kepada para remaja putra yang layak
yang berusia dua belas tahun dan lebih.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
1 Timotius 3.

Tulislah tentang Uskup Anda

1. Bacalah 1 Timotius 3 dan carilah harapan-harapan Tuhan ter-
hadap uskup-uskup-Nya. Mengapa menurut Anda seorang
uskup harus memenuhi syarat-syarat ini?

2. Tulislah sebuah artikel tentang uskup Anda untuk majalah
Liahona. Buatlah daftar beberapa pertanyaan yang mungkin
ingin Anda tanyakan kepada uskup Anda seandainya Anda
mewawancarai dia.

A

Menahan diri (ayat 2)—
Waspada

Disegani (ayat 4)—Memiliki
martabat, dihormati

Digugat (ayat 7)—Membuat
aib, mengkritik pedas

1 Timotius 3
Nasihat kepada Uskup 

dan Diaken

Setan berusaha untuk menghancurkan anak-anak Bapa
Surgawi dan Gereja. Paulus memberi Timotius nasihat pen-
ting bahwa dia harus “memberitakan dan mengajarkan” in-
jil (1 Timotius 4:11) sehingga para Orang Suci yang setia
dapat dipelihara dan dilindungi dari kekuatan Setan. Jika ki-
ta mengikuti nasihat Paulus, kita juga akan memiliki keku-
atan untuk memenangkan pertempuran kita melawan sang
musuh dan “merebut hidup yang kekal” (1 Timotius 6:12).

Memahami Tulisan Suci 

1 Timotius 4

1 Timotius 4:2—“Yang Hati Nuraninya Memakai
Cap Mereka”

Cap besi panas kadang-
kadang digunakan untuk
membakar jaringan kulit
dan menutup luka agar
berhenti dari pendarahan.
Paulus menggunakan kias-

an yang keras ini untuk menjelaskan bahwa di akhir zaman
akan ada orang yang hati nuraninya dikeraskan atau ditutup
karena kejahatan. Para nabi Kitab Mormon menggambarkan
mereka sebagai orang yang “sudah tidak dapat merasa” (1 Nefi
17:45; Moroni 9:20).

1 Timotius 4:3—“Melarang Orang Kawin, Melarang
Orang Makan Makanan”
Paulus bernubuat bahwa di zaman akhir akan ada orang yang
mengikuti ajaran-ajaran palsu dengan melarang orang kawin
dan makan daging. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 49:15–21 serta
pelajarilah hal-hal yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Joseph
Smith mengenai kedua pokok ini.

1 Timotius 5

Berbakti (ayat 4)—Loyal, se-
tia, hormat

Orang yang tidak beriman
(ayat 8)—Orang yang tidak
percaya

Berjuang (ayat 10)—
Dikecam, dimarahi

Menganggap...rendah (ayat
12)—Memandang rendah,
menganggap hina

Membangun (ayat 13)—
Berkhotbah

1 Timotius 4–6
“Bertandinglah dalam 

Pertandingan Iman yang Benar”
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2 Timotius 1

2 Timotius 2

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
2 Timotius 1–2.

Prajurit, Atlit, dan Petani Rohani

Gunakan Kata-Kata Anda Sendiri

Bacalah 2 Timotius 2:22–26 dan tulislah sebuah paragraf singkat
yang menjelaskan mengapa menurut Anda ayat-ayat ini penting
bagi Anda di zaman sekarang.

B

Buatlah tiga kolom di dalam buku catatan Anda dan berilah la-
bel dengan kata Prajurit, Atlit, dan Petani.

1. Bacalah 2 Timotius 2:1–6 dan buatlah daftar di dalam kolom
hal-hal yang harus dilakukan masing-masing orang tersebut
(misalnya, prajurit harus “ikut menderita”).

2. Tulislah sebuah paragraf yang menguraikan mengapa menurut
Anda prajurit, atlit, dan petani adalah perbandingan yang
baik untuk digunakan di dalam ceramah mengenai mengem-
bangkan kerohanian.

A

Petani (ayat 6)—Penggarap
lahan

Pesankanlah (ayat 14)—
Perintahkanlah

Mengacaukan (ayat 14)—
Menghancurkan 

Menyimpang (ayat 18)—Keliru

Tulus ikhlas (ayat 5)—Tulus
hati

Surat Kedua kepada Timotius
Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius dari penjara
di Roma. Paulus telah ditinggalkan oleh banyak temannya dan
merasa bahwa dia akan segera meninggal, sehingga dia menulis
surat lagi kepada teman sejatinya Timotius dan meminta dia
untuk datang membantunya. Kaisar Roma, Nero, menghukum
mati orang-orang Kristen dan nyawa Paulus berada dalam ba-
haya besar. Di dalam surat ini Paulus mengungkapkan perasaan
yang lembut dan keyakinan yang besar. Dia memperlihatkan
keprihatinannya terhadap para Orang Suci di Efesus dan mena-
sihati Timotius agar berpegang teguh pada injil, bertekun di da-
lamnya, mengkhotbahkannya, dan jika perlu, menderita demi
injil (seperti yang dilakukan Paulus). Dia kemudian mengakhiri
suratnya dengan suatu pernyataan yang kuat mengenai kesaksi-
annya tentang Yesus Kristus.

Apakah Anda kenal seseorang yang terlibat dalam militer,
olahraga, pertanian, atau peternakan? Sewaktu Anda mem-
baca 2 Timotius 1–2, simaklah cara Paulus membanding-
kan menjalankan injil dengan perang, perlombaan atletik,
dan menuai panen. Mengapa menurut Anda Paulus meng-
gunakan perbandingan-perbandingan ini?

2 Timotius 1–2
Tanggunglah Penderitaan

1 Timotius 6

Tidak bercela (ayat 14)—
Tidak pantas menerima hu-
kuman

Keberahian yang mencerai-
kan mereka dari Kristus
(ayat 11)—Keinginan seksual
yang mengalahkan komitmen
seseorang terhadap Kristus

Meleter (ayat 13)—Menjadi
penggunjing

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
1 Timotius 4–6.

Terapkan Ajaran Paulus di Zaman
Anda

1. Baca dan pikirkanlah hal-hal yang diajarkan Paulus dalam
1 Timotius 6:11–12. Tulislah sebuah paragraf di dalam buku ca-
tatan Anda yang merangkum makna ayat-ayat ini bagi Anda.

2. Pilihlah dua ajaran masing-masing dari 1 Timotius 4, 5, dan 6
yang menurut Anda paling diperlukan di sekolah Anda.
Buatlah daftar ajaran, ayat-ayat di mana Anda menemukan
ajaran-ajaran tersebut, dan mengapa menurut Anda ajaran-
ajaran tersebut penting di zaman sekarang.

A

Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius
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Anda tinggal di “akhir zaman.” Apakah berkat atau keun-
tungan sebagai anggota Gereja di zaman ini? Paulus meng-
gambarkan kejahatan dan kemurtadan yang akan muncul di
zaman kita. Bacalah 2 Timotius 3–4 dan simaklah apakah
menurut Anda uraiannya akurat. Apakah yang akan mem-
bimbing kita melewati masa-masa yang sulit ini?

Memahami Tulisan Suci 

2 Timotius 3

2 Timotius 3:8—Siapakah Yanes dan Yambres?
Yanes dan Yambres adalah tukang sulap Mesir yang menantang
mukjizat-mukjizat Musa.

2 Timotius 4

2 Timotius 4:2—“Siap Sedialah Baik atau Tidak Baik
Waktunya, Nyatakanlah Apa yang Salah”
Paulus menasihati Timotius agar bersungguh-sungguh dalam
membetulkan dan mengajar mereka yang sedang bergumul
atau murtad dari iman mereka.

Memuaskan keinginan teli-
nganya (ayat 3)—Ingin men-
dengar ajaran yang

menyenangkan, bukan men-
dengarkan kebenaran

Sukar (ayat 1)—Menyedihkan,
menantang, sulit ditanggung

Tidak tahan uji (ayat 8)—
Tidak pantas

2 Timotius 3–4
Kemurtadan

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 2 Timotius 3–4.

Penguasaan Tulisan Suci—2 Timotius
3:1–5

Dalam 2 Timotius 3:1–7 terdaftar dua puluh satu dosa dan kele-
mahan yang Paulus tulis akan ada di akhir zaman. Pilihlah lima
atau lebih di antaranya dan carilah surat kabar, majalah, atau
artikel-artikel yang menunjukkan bahwa masalah-masalah ter-
sebut memang ada di masyarakat atau negara Anda.

Penguasaan Tulisan Suci—2 Timotius
3:16–17

Sampai kini Anda telah meluangkan waktu beberapa bulan un-
tuk mempelajari tulisan suci dalam seminari.

1. Bacalah 2 Timotius 3:16–17 dan buatlah daftar tujuh cara kata
Paulus kita dapat memetik manfaat dari tulisan suci yang di-
ilhami.

2. Tulislah kesaksian Anda dan sertakan bagaimana Anda telah
diberkati oleh tulisan suci.

Apakah Anda Terlibat dalam
Pertandingan yang Baik?

Pikirkanlah tentang hal-hal yang telah Anda pelajari tentang
Paulus selama pembelajaran beberapa minggu terakhir. Setelah
membaca 2 Timotius 4:7–8, jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut:

1. Mengapa pernyataan dari Paulus ini mengesankan
bagi Anda?

2. Tiga hal apakah yang dia lakukan di dalam kehidupannya
yang memberi tahu Anda bahwa dia bersungguh-sungguh
dengan apa yang dia ucapkan?

3. Lima hal apakah yang dapat Anda lakukan di tahun menda-
tang untuk memperlihatkan bahwa Anda terlibat dalam per-
tandingan yang baik?

C

B

A

Siapakah Titus?
Titus banyak sekali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Dia
adalah salah seorang di antara orang Yunani yang telah dijadi-
kan percaya kepada injil oleh Paulus. Dia dipercaya dan setia
serta dipanggil untuk melayani bersama Paulus pada beberapa
perjalanan misi. Setelah Paulus mendirikan Gereja di pulau
Kreta (mungkin setelah penawanannya yang pertama di Roma),
dia menjadikan Titus bertanggung jawab atas Gereja di sana
dan terus berangkat. Sebagai uskup, Titus diberi tanggung ja-
wab untuk menertibkan hal-hal yang kurang di sana (lihat Titus
1:5).

Sidon
Tirus

Kaisarea

FE
N

IS
IA

Laut Tengah

KRETA

S
IR

IA

Yerusalem

MESIR

Efesus

Antiokhia

A
K

H
A

YA

SIPRUS

Atena

Surat Paulus kepada Titus
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Tentang Apakah Kitab Ini?
Paulus menempatkan Titus bertanggung jawab atas para anggo-
ta Gereja di pulau Kreta. Dia menggambarkan mereka dengan
mengutip penyair Yunani, Epimenides: “Dasar orang Kreta
pembohong, binatang buas, pelahap yang malas” (Titus 1:12).
Akan tetapi, Paulus tahu bahwa Yesus Kristus “telah menyerah-
kan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala ke-
jahatan” (Titus 2:14). Kristus memungkinkan bagi setiap orang,
bahkan orang-orang yang memiliki reputasi buruk seperti
orang Kreta, untuk diberkati melalui injil Yesus Kristus.

Paulus menulis kepada Titus dengan tantangan untuk mengorga-
nisasi Gereja dan membantu para Orang Suci Kreta hidup dengan
benar. Dia mengingatkan Titus tentang sifat-sifat kepemimpinan
yang benar dan mendorong dia untuk memberikan teladan yang
baik sebagai pemimpin Gereja.

Banyak di antara anggota Gereja di Kreta berbuat dosa dan
mengajarkan asas-asas yang tidak benar. Untuk membantu
mereka menjadi sehat dalam iman, Paulus menasihati
Titus, uskup mereka, agar “menegor mereka dengan tegas”
(Titus 1:13) dan mengajar mereka ajaran yang sehat (lihat
Titus 2:1). Sewaktu Anda membaca surat kepada Titus ini,
carilah ajaran-ajaran yang diperintahkan Paulus agar dia
ajarkan kepada para Orang Suci. Bagaimanakah mengeta-
hui kebenaran-kebenaran ini membuat suatu perbedaan da-
lam kehidupan Anda.

Memahami Tulisan Suci 

Titus 1

Yang masih perlu diatur
(ayat 5)—Yang kurang

Bukan pemarah (ayat 7)—
Bukan orang yang suka ber-
tengkar

Yang berpegang pada hukum
sunat (ayat 10)—Orang-orang
Kristen keturunan Yahudi
yang masih hidup sesuai de-
ngan bagian-bagian tertentu
Hukum Musa

Titus 1–3
“Sehat dalam Iman”

Titus 2

Titus 3

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Titus 1–3.

Dampak Ajaran yang Benar

Penatua Boyd K. Packer, anggota Kuorum Dua Belas Rasul,
mengajarkan,

“Ajaran sejati, dipahami,
mengubah sikap dan perilaku.

Pembelajaran ajaran-ajaran in-
jil akan memperbaiki perilaku
lebih cepat daripada pembela-
jaran ilmu perilaku akan
memperbaiki perilaku” (da-
lam Conference Report,
Oktober 1986, 20; atau Ensign,
November 1986, 17).

1. Bacalah Titus 1:9, 13; 2:1, 15; dan 3:8. Bagaimanakah pernyata-
an Penatua Packer tersebut dapat berlaku bagi nasihat yang
diberikan Paulus kepada Titus?

2. Bacalah Titus 2 bersama seorang kakek atau seorang orang
tua, kemudian tanyakan mengapa ini adalah nasihat yang
baik bagi seseorang seusia dia. Tulislah tanggapannya di da-
lam buku catatan Anda.

A

Orang-orang yang berkuasa
(ayat 1)—Para penguasa, pe-
mimpin

Permandian kelahiran kem-
bali (ayat 5)—Pembaptisan
melalui pencelupan

Bidat (ayat 10)—Orang mur-
tad, pengikut ajaran palsu

Terhormat (ayat 2)—
Terkendali 

Rajin (ayat 14)—Bersemangat

Mengacau (ayat 11)—
Menghancurkan, merusak

Tegorlah (ayat 13)—
Perbaikilah, nasihatilah

Keji (ayat 16)—Sangat jahat
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Mengapa Paulus Menulis Surat kepada
Filemon?
Paulus menulis kepada temannya Filemon untuk meminta kepa-
danya agar memperlakukan seorang budak pelarian bernama
Onesimus dengan baik. Onesimus telah menjadi anggota Gereja
dan memerlukan bantuan. Berdasarkan hukum Roma, budak
yang melarikan diri dari majikannya dapat dikenakan hukuman
mati. Paulus sadar bahwa penting bagi Onesimus agar pulang
dengan selamat, dan dia meminta Filemon agar mau menentang
standar budaya yang diterima zaman itu dan memperlakukan
budak ini dengan penuh pengampunan, penerimaan, dan kasih.

Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan,

“Tidaklah mudah menjadi
anggota Gereja ini. Pada
umumnya menjadi
anggota Gereja berarti
mengesampingkan
kebiasaan-kebiasaan lama,
meninggalkan teman-
teman dan lingkungan
pergaulan lama, serta ma-
suk ke dalam suatu ma-
syarakat baru yang
berbeda dan cukup me-
nuntut.

Filemon 1
Terimalah Seorang Saudara 

dalam Injil

“Dengan terus bertambahnya jumlah anggota baru, kita
harus meningkatkan usaha kita untuk membantu mereka
sewaktu mereka mencoba menemukan jalan mereka. Setiap
dari mereka membutuhkan tiga hal: seorang teman, suatu
tanggung jawab, dan pemeliharaan oleh ‘firman Allah yang
baik’ (Moroni 6:4). Adalah tugas kita untuk menyediakan
hal-hal ini” (dalam Conference Report, April 1997, 66; atau
Liahona, Juli 1997, 40).

Sewaktu Anda membaca surat Paulus kepada Filemon, pi-
kirkanlah bagaimana nasihat Paulus kepadanya untuk
menerima seorang saudara di dalam injil adalah selaras de-
ngan yang diminta Presiden Hinckley agar kita lakukan.

Memahami Tulisan Suci 

Filemon 1

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Filemon 1.

Tulislah Sebuah Rencana Tindakan

Suatu hari kelak, jika Anda memang belum, Anda akan memili-
ki kesempatan untuk bertemu dan mengenal seorang anggota
baru di Gereja. Setelah membaca Filemon, tulislah paling sedikit
lima hal khusus yang dapat Anda lakukan untuk memperla-
kukan seorang anggota baru dengan cara yang benar, seperti
bagaimana Paulus inginkan Onesimus diperlakukan. Di sisi
masing-masing dari kelima hal tersebut, catatlah ayat dari kitab
Filemon yang mendukung rencana tindakan Anda.

A

Berguna (ayat 11)—
Bermanfaat

Siapakah Orang Ibrani?
Abraham adalah orang pertama yang disebut sebagai orang
Ibrani dalam tulisan suci (lihat Kejadian 14:13). Keturunannya—
khususnya orang Yahudi sebagai kelompok yang tinggal bersama
paling lama—disebut orang Ibrani dan berbicara dalam bahasa
yang dikenal sebagai bahasa Ibrani. Yesus Kristus, Dua Belas
Rasul-Nya yang pertama, dan orang-orang pertama yang menja-
di percaya kepada Gereja-Nya semuanya adalah orang Ibrani.

Latar belakang Ibrani ini menjelaskan mengapa sebagian orang
Yahudi yang menjadi percaya kepada agama Kristen sulit sekali
meninggalkan tata cara dan adat istiadat mereka yang didasar-
kan pada Hukum Musa. Mereka tidak memahami sepenuhnya
bahwa Yesus Kristus telah datang untuk menggenapi hukum

tersebut dan bahwa Dia meminta mereka untuk hidup sesuai
dengan hukum yang lebih tinggi. Sebagai mantan orang Farisi,
Paulus memahami tantangan-tantangan yang mereka hadapi se-
waktu mereka berusaha hidup sesuai dengan “perjanjian baru,”
atau kegenapan injil Yesus Kristus. Dia mendorong mereka un-
tuk beriman kepada Yesus Kristus dan bukan pada adat istiadat
Ibrani atau Yehuda atau kebiasaan-kebiasaan yang telah dihen-
tikan atau tidak lagi bermakna.

Dalam surat ini, Paulus membagikan kepada orang Ibrani pe-
mahamannya yang besar akan Perjanjian Lama dan Hukum
Musa, maupun saksi khususnya sebagai Rasul Tuhan Yesus
Kristus. Dia mengajar mereka bahwa Perjanjian Lama tidak me-
nentang Kristus, tetapi sesungguhnya bersaksi tentang Dia dan
injil-Nya.

Surat Rasul Paulus kepada Orang Ibrani

Surat Paulus kepada Filemon
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Bersiap untuk Mempelajari Ibrani
Berikut adalah beberapa gagasan penting yang harus dicari
dalam kitab Ibrani:

1. Ajaran-ajaran dan praktik-praktik Perjanjian Lama digenapi dalam
kehidupan dan misi Yesus Kristus. Ibrani adalah salah satu ulasan
terbesar yang kita miliki mengenai Perjanjian Lama. Sewaktu
Anda mempelajari dengan saksama dan berusaha untuk me-
mahami Ibrani, Perjanjian Lama akan menjadi lebih masuk
akal bagi Anda.

2. Yesus Kristus dan injil-Nya lebih besar daripada semua unsur agama
yang dijalankan orang Yahudi menurut Hukum Musa. Meskipun
agama Yahudi menurut Hukum Musa adalah agama yang be-
nar pada satu masa, Yesus menggenapi hukum tersebut dan
memberikan hukum yang lebih tinggi, yang selestial. Hukum
Musa tidak dapat membawa keselamatan kepada orang-orang
itu, tetapi Yesus Kristus dapat dan telah melakukannya. Paulus
menggunakan tulisan suci dalam Perjanjian Lama untuk me-
nunjukkan bahwa Kristus lebih besar daripada para malaikat,
nabi, dan imam. Dia juga menunjukkan bahwa imamat
Kristus—Imamat Melkisedek—lebih besar daripada Imamat
Harun yang dijalankan menurut Hukum Musa.

3. Orang-orang Perjanjian Lama yang kita kagumi telah mencapai
hal-hal besar karena iman mereka kepada Kristus. Paulus menulis
tentang banyak pahlawan Perjanjian Lama yang memusatkan
kehidupan mereka kepada Yesus Kristus (Yehova; lihat Ibrani
11), dan dia mendorong para Orang Suci agar mengacu kepa-
da mereka sebagai teladan.

Ibrani 1–2
Lebih Besar dengan Menjadi

Lebih Rendah

Orang-orang Kristen keturunan Yahudi bergumul untuk
meninggalkan beberapa dari kepercayaan dan adat istiadat
lama mereka serta memusatkan seluruhnya kepada Yesus
Kristus dan injil-Nya. Oleh karena itu, Paulus mengawali
suratnya kepada mereka dengan kesaksian kuat bahwa
Yesus Kristus lebih besar dan lebih utama dari segala sesua-
tu kecuali Bapa-Nya. Sewaktu Anda membaca Ibrani 1–2,
simaklah hal-hal yang diajarkan Paulus tentang bagaimana
Yesus memperoleh kuasa-Nya dan mengapa Dia lebih ting-
gi daripada para malaikat.

Memahami Tulisan Suci 

Ibrani 1

Ibrani 1:4–8, 13–14; 2:2, 5–9, 16—Malaikat
Istilah malaikat artinya “utusan.” Malaikat adalah utusan yang
dikirim Allah untuk melakukan pekerjaan-Nya. Malaikat yang
disebutkan dalam Ibrani 1–2 adalah anggota keluarga Bapa
Surgawi yang memiliki pemanggilan khusus untuk melayani
dan melakukan pekerjaan-Nya. Sejumlah malaikat adalah anak-
anak roh Bapa Surgawi yang belum datang ke bumi. Yang lain-
nya adalah orang-orang yang pernah tinggal di bumi dan
merupakan (a) roh di Dunia Roh, (b) makhluk-makhluk yang te-
lah diubah rupanya (seperti Yohanes yang Terkasih), atau (c)
makhluk-makhluk yang telah dibangkitkan (seperti Moroni atau
Yohanes Pembaptis ketika mereka mengunjungi Joseph Smith).

Ibrani 2

Tetap berlaku (ayat 2)—
Konsisten, tidak berubah-ubah

Mendapat balasan yang se-
timpal (ayat 2)—Mendapat
hukuman yang adil dan benar

Dipercayai (ayat 3)—
Dipersaksikan dan diajarkan

Taklukkan (ayat 5)—
Kendalikan

Malaikat tanpa 
Tubuh Jasmani

Malaikat dengan 
Tubuh Jasmani

Hidup di 
kehidupan 
pradunia, 
menunggu 

untuk dilahirkan

Selesai 
dengan 

kehidupan 
fana, hidup 
di dunia roh

Makhluk 
sempurna 
yang telah 

dibangkitkan, 
yang telah 

menyelesaikan 
kehidupan fana

Makhluk yang 
telah diubah 
rupa, seperti 

Yohanes Pewahyu

Tetapkan (ayat 2)—Pilih, tah-
biskan

Yang berhak (ayat 2)—Orang
yang memiliki hak menerima
atau mewarisi sesuatu

Gambar wujud Allah (ayat
3)—Menurut rupa Allah

Mengadakan penyucian (ayat
3)—Membersihkan (merujuk
pada saat ketika Yesus Kristus
melakukan pembayaran bagi
dosa-dosa kita) 

Tongkat (ayat 8)—
Melambangkan kekuasaan

Jubah (ayat 12)—Pakaian
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Ibrani 2:7–9—“Sedikit Lebih Rendah daripada
Malaikat”
Dalam Ibrani 1 Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus lebih
tinggi daripada malaikat. Kemudian dalam Ibrani 2 dia meng-
atakan bahwa Kristus dibuat sedikit lebih rendah daripada ma-
laikat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebetulnya, kedua pernyataan
tersebut benar. Dalam Ibrani 2 Paulus mengajarkan bahwa mes-
kipun Yesus Kristus lebih tinggi daripada semua makhluk kecu-
ali Bapa-Nya, Dia membuat diri-Nya “lebih rendah” dengan
dilahirkan seperti semua orang lainnya dan tunduk pada berba-
gai penyakit kefanaan (yang padanya malaikat tidak tunduk).
Yesus Kristus menderita melebihi segala penyakit kefanaan de-
ngan menanggung derita semua manusia (lihat 2 Nefi 9:21). Dia
kemudian turun lebih rendah dari yang akan dialami semua
anak Bapa Surgawi di kehidupan fana. Paulus menjelaskan bah-
wa dengan tunduk pada keadaan kehidupan fana, melalui pen-
deritaan dan Pendamaian-Nya, Yesus Kristus belajar tentang
belas kasih dan memperoleh kuasa atas segala hal.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Ibrani 1–2.

Belajarlah Lebih Banyak tentang
Yesus Kristus

1. Buatlah daftar paling sedikit lima hal yang telah Anda pelaja-
ri tentang Yesus dari Ibrani 1:1–4 dan 2:9–18.

2. Paulus menulis kitab Ibrani untuk menolong orang-orang
Yahudi yang telah menjadi percaya meningkatkan iman me-
reka kepada Yesus Kristus. Menurut Anda, hal apakah yang
terdapat di dalam daftar Anda yang paling bermakna bagi
mereka? Mengapa?

3. Jelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan sesuatu yang
telah Anda pelajari tentang Yesus dari Ibrani 1–2 untuk mem-
perbaiki kesalahfahaman yang orang miliki tentang Dia di
zaman sekarang.

Renungkan Peranan Yesus Kristus

1. Menurut Ibrani 2:9–11, mengapa Yesus membiarkan diri-Nya
“dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat”? (lihat bagi-
an “Memahami Tulisan Suci” di atas untuk bantuan).

2. Carilah sebutan Paulus untuk Yesus dalam Ibrani 2:10.
Bagaimanakah hal ini dapat membuat suatu perbedaan jika
seseorang berpikir mengenai-Nya seperti itu?

3. Carilah dalam Ibrani 2:11 hal yang tidak malu dilakukan oleh
Yesus. Bagaimanakah perasaan Anda mengetahui hal itu?

4. Apakah yang diceritakan Ibrani 2:14–18 kepada kita meng-
enai pentingnya Yesus mengalami kehidupan fana? (Anda
mungkin perlu membaca Alma 7:11–13 dan Ibrani 4:15–16
sewaktu Anda mempertimbangkan pertanyaan ini).

B

A

Berada dalam perhambaan
(ayat 15)—Seperti budak

Mendamaikan (ayat 17)—
Membayar penuh (sehingga

tidak lagi berhutang kepada
Allah)

Salah satu cerita yang paling penting dan terkenal dalam
Perjanjian Lama adalah cerita tentang keluarnya orang
Israel dari Mesir dan perjalanan mereka menuju negeri per-
janjian. Seperti orang Israel zaman dahulu, sejumlah orang
Kristen keturunan Yahudi di masa Paulus menganggap
bahwa hal-hal yang telah Allah minta dari mereka terlalu
sulit. Dalam Ibrani 3–4, Paulus menggunakan cerita ten-
tang Perjalanan Keluar itu untuk mendorong orang-orang
Yahudi yang telah menjadi percaya untuk mempertahankan
iman dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dibuat
oleh leluhur mereka. Karena orang Ibrani di masa Musa ti-
dak memiliki cukup iman kepada Allah untuk mematuhi-
Nya di sepanjang seluruh perjalanan dari Mesir, mereka
tidak diizinkan masuk ke negeri yang telah dijanjikan.
Paulus tidak ingin orang Ibrani di masanya dicegah dari
memasuki perhentian Tuhan karena kurangnya iman.
Paulus bersaksi bahwa sama seperti Musa telah memimpin
leluhur mereka, Yesus Kristus akan memimpin mereka kem-
bali ke hadirat Bapa Surgawi.

Banyak pria dari suku Lewi dipanggil untuk bekerja seba-
gai imam di bait-bait suci Israel, tetapi hanya satu pria—
yaitu keturunan Harun—yang dipanggil sebagai imam

Ibrani 5
Yesus Kristus, Imam 

Besar yang Agung

Ibrani 3–4
Pelajaran dari 

Perjalanan Keluar
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besar (dalam aturan Imamat Harun). Seperti yang dijelas-
kan dalam Imamat 16, imam besar ini masuk ke Ruang
yang Paling Kudus di bait suci sekali setahun dan memper-
sembahkan kurban khusus bagi dosa-dosa semua orang.
Orang sering berpuasa pada hari ini, yang dikenal sebagai
hari Pendamaian. Paulus menjelaskan dalam Ibrani 5 ba-
gaimana imam besar di Israel itu hanyalah merupakan sim-
bol dari imam besar mereka yang sesungguhnya, yaitu
Yesus Kristus, yang membuat Pendamaian yang terutama
bagi dosa semua orang dan kemudian memasuki hadirat
Bapa-Nya. Pengetahuan ini akan bermanfaat bagi para
anggota baru dari kepercayaan Yahudi yang masih merasa-
kan tekanan untuk mengikuti imam besar Yahudi, seorang
yang amat berpengaruh dalam masyarakat.

Memahami Tulisan Suci 

Ibrani 5

Ibrani 5:6–10—Melkisedek
Terjemahan Joseph Smith menekankan bahwa Ibrani 5:7–8 me-
rujuk pada Melkisedek, yang adalah imam besar yang agung di
masa Abraham. Ayat-ayat yang sama ini dapat juga merujuk
pada Kristus.

Ibrani 5:6, 9–10 merujuk pada Imamat Melkisedek. Ajaran dan
Perjanjian 107:1–4 memberi tahu kita bahwa imamat
Juruselamat disebut Imamat Melkisedek karena dua alasan: un-
tuk menghindari penggunakan nama Kristus terlalu sering dan
karena Melkisedek adalah seorang raja dan imam besar yang
agung. Paulus menekankan di seluruh kitab Ibrani bahwa Yesus
adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Dia mengajar-
kan bahwa Imamat Melkisedek lebih tinggi daripada Imamat
Harun yang dijalankan menurut Hukum Musa. Kita beruntung
hidup di zaman ketika imamat diberikan kepada semua pria
yang layak dan dewasa di Gereja sehingga mereka dapat mela-
kukan pekerjaan penyelamatan Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan-kegiatan A–C sewaktu Anda mempelajari
Ibrani 5.

Penguasaan Tulisan Suci—Ibrani 5:4

1. Menurut Ibrani 5:4, siapakah yang berhak menerima imamat
atau pemanggilan apa saja di dalamnya?

2. Bacalah Keluaran 28:1 dan uraikanlah bagaimana Harun di-
panggil. Bandingkan ayat ini dengan pasal kepercayaan yang
kelima.

A

Bukan saja bagi umat, tetapi
juga bagi dirinya sendiri(ayat
3)—Imam tidak saja memper-
sembahkan kurban bagi dosa-
dosa orang, tetapi juga bagi
dosa-dosanya sendiri.

Kehormatan (ayat 4)—
Pemanggilan

Permohonan (ayat 7)—Doa
dan permintaan kepada Allah

Belajar Kepatuhan

1. Menurut Ibrani 5:7–8, bagaimanakah Melkisedek menjadi se-
demikian agung?

2. Jelaskan mengapa menurut Anda seseorang dapat belajar ke-
patuhan dengan cara seperti itu.

Susu atau Makanan?

Dalam Ibrani 5:12–14 Paulus menjelaskan bahwa beberapa ang-
gota, misalnya anak-anak kecil, hanya dapat diberi makan “susu”
rohani sampai mereka menjadi lebih dewasa dalam menjalankan
injil dan dapat makan “makanan” rohani. Pikirkanlah tentang
kedewasaan rohani Anda sendiri pada saat sekarang dan tulislah
jenis makanan rohani yang sudah siap untuk Anda makan.
Jelaskan mengapa.

Paulus mengajar orang-orang Yahudi yang telah menjadi
percaya kepada injil bagaimana ajaran-ajaran dan praktik-
praktik Perjanjian Lama telah digenapi oleh Yesus Kristus
dan injil-Nya (lihat Ibrani 6–10). Dia berusaha memperlihat-
kan kepada mereka bahwa “perjanjian baru” Yesus Kristus
lebih tinggi daripada “perjanjian lama” karena perjanjian ba-
ru memiliki kekuatan untuk menjamin kehidupan kekal.

Memahami Tulisan Suci 

Ibrani 6—Maju Terus
Paulus mengingatkan orang Yahudi bahwa mereka sudah
mengetahui asas-asas dasar injil dan perlu untuk maju terus di
dalam kemajuan rohani mereka. Dia menjelaskan bahwa janji
Allah akan kehidupan kekal kepada Abraham dapat diberikan
kepada mereka—sebagai keturunan Abraham—jika mereka te-
tap benar dan setia sampai akhir.

Ibrani 6–10
Hukum Musa Bersaksi 

tentang Kristus

C

B
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Ibrani 7—Imamat yang Lebih Tinggi
Paulus mengajarkan kepada orang-orang lebih banyak lagi ten-
tang Melkisedek dan perbedaan antara Imamat Melkisedek
yang dibawa Kristus dan Imamat Harun yang dijalankan orang-
orang Yahudi menurut Hukum Musa. Karena Imamat Harun
terbatas, maka imamat yang lebih tinggi diperlukan untuk
memperoleh dan melaksanakan berkat-berkat kehidupan kekal.

Ibrani 8—Perjanjin Baru
Paulus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah imam besar dari
“perjanjian baru,” sebagai penggenapan terhadap nubuat dalam
Yeremia 31:31–34.

Ibrani 9–10—Pengurbanan
Paulus mengajarkan kepada orang-orang Ibrani pentingnya bait
suci dan tata cara-tata caranya menurut Hukum Musa. Dia ber-
saksi bahwa semua pengurbanan yang telah dipersembahkan
adalah perlambangan tentang Yesus Kristus, yang pengurban-
an-Nya telah membuat semua pengurbanan lainnya menjadi
bermakna. Melalui pengurbanan Kristus kita dapat memperoleh
penghapusan dosa kita dan semua orang, tidak hanya imam be-
sar, pada akhirnya dapat masuk ke hadirat Allah.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Ibrani 6–10.

Dua Nabi Besar

Bacalah Ibrani 7:1–4, dan tulislah hal-hal yang Anda pelajari
tentang Abraham dan Melkisedek. Bagian pertama dari ayat 3
merujuk pada imamat, bukan Melkisedek, dan berarti bahwa
seseorang tidak perlu harus berasal dari suku Israel tertentu un-
tuk menerima imamat yang lebih tinggi ini. Bagian terakhir
dari ayat tersebut berlaku pada semua orang yang menerima
Imamat Melkisedek.

A

Kehidupan fana ini menuntut agar kita hidup dengan iman.
Alkitab berisikan banyak contoh tentang orang-orang yang
memperlihatkan kepada kita bagaimana melakukannya, dan
Paulus menyebutkan beberapa di antaranya dalam Ibrani
11. Seperti pria dan wanita hebat di dalam tulisan suci itu,
kita berusaha dengan iman untuk memahami dan mengikuti
rencana Bapa Surgawi dalam iman. Ketika kita memusatkan
iman kita di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kekuatan
untuk menanggung pencobaan dan godaan serta dapat
membuat kemajuan rohani menuju rumah surgawi kita.

Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Setelah segala
sesuatu diucapkan dan dilakukan, satu-satunya kekayaan
sebenarnya Gereja terdapat di dalam iman umatnya” (da-
lam Conference Report, April 1991, 74; atau Ensign, Mei
1991, 54). Sewaktu Anda membaca Ibrani 11, pertimbang-
kanlah bagaimana Anda dapat menerapkan teladan iman
hebat yang diperlihatkan oleh pria dan wanita yang ditulis
Paulus serta menambahkan iman Anda pada kekayaan se-
benarnya dari kerajaan Allah.

Memahami Tulisan Suci 

Ibrani 11

Ibrani 11:1—Definisi Paulus tentang Iman
Penatua Howard W. Hunter, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, membantu menjelaskan Ibrani 11:1 keti-
ka dia mengatakan, “Iman membuat kita percaya akan apa yang
kita harapkan dan yakin akan hal yang tidak kita lihat .... Mereka

Bukti (ayat 1)—Kesaksian

Dijadikan (ayat 3)—
Diciptakan

Diam (ayat 9)—Tinggal di su-
atu tempat untuk sementara
waktu, tidak permanen

Kemah (ayat 9)—Tenda, ru-
mah sementara

Menurunkan anak cucu
(ayat 11)—Memiliki anak

Setelah dewasa (ayat 24)—
Cukup umur untuk dianggap
akil balik

Menganggap (ayat 26)—
Menilai

Penghinaan karena Kristus
(ayat 26)—Kritikan yang dia

terima karena mengikuti
Kristus

Sebab pandangannya dia
arahkan kepada upah (ayat
26)—Dia tahu bahwa pada
akhirnya dia akan dinilai
dan diberi pahala

Dikelilingi (ayat 30)—
Dikepung

Asing (ayat 34)—Orang
asing, musuh

Didera (ayat 36)—Dicambuk,
dipukuli

Menderita kekurangan (ayat
37)—Tidak memiliki kebu-
tuhan pokok hidup

Ibrani 11
Kuasa Iman kepada 

Yesus Kristus
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yang sungguh-sungguh mencari Allah tidak melihat-Nya, tetapi
mereka tahu akan kenyataan keberadaan-Nya melalui iman.
Iman adalah lebih dari sekadar harapan. Iman membuatnya
menjadi keyakinan—bukti dari hal-hal yang tidak terlihat” (da-
lam Conference Report, Oktober 1974, 138; atau Ensign,
November 1974, 97). Anda mungkin juga perlu membaca defini-
si tentang iman yang diberikan oleh nabi-nabi lainnya dalam
Alma 32:21 dan Eter 12:6.

Ibrani 11:5—Henokh Terangkat
Henokh diangkat, yang artinya bahwa Allah menyebabkan suatu
perubahan terjadi pada tubuhnya agar dia tidak mengalami sakit
atau kematian sampai saat kebangkitannya sendiri. (Misalnya, li-
hat 3 Nefi 28:4–9).

Ibrani 11:10–16—“Kota” atau “Tanah Air” Apakah
yang Dicari Nabi-Nabi Zaman Dahulu?
Singkatnya, kota atau tanah air yang dicari para nabi zaman
dahulu adalah surga, kerajaan selestial, tempat di mana Allah
tinggal. Sementara bumi masih tetap berada dalam pengaruh
Kejatuhan, surga tidak akan ada di bumi. Akan tetapi, ketika
umat Allah membuat dan mematuhi sepenuhnya perjanjian-
perjanjian kudus mereka dengan Dia, mereka menegakkan kota-
kota kebenaran yang disebut Sion (lihat Musa 7:18). Mereka
yang berada di Sion memiliki hak istimewa untuk menikmati
kehadiran Allah di bumi. Dengan menegakkan Sion, para
Orang Suci yang setia dapat memperoleh kota yang dicari oleh
para nabi yang Paulus sebutkan—kota “yang direncanakan dan
dibangun oleh Allah” (Ibrani 11:10). Tulisan suci menubuatkan
bahwa di zaman akhir Sion akan dibangun kembali di bumi,
termasuk sebuah kota pusat Sion yang disebut Yerusalem Baru
(lihat A&P 45:65–67; 84:2–5).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Ibrani 11.

Teladan Iman

1. Di dalam buku catatan Anda, buatlah sebuah bagan yang
mendaftarkan orang-orang yang beriman. Gunakanlah hal-
hal yang telah Anda pelajari dalam Ibrani 11 dan contoh da-
lam bagan berikut ini.

A

Yerusalem Masa Datang

Setelah MileniumSebelum Milenium

Independence, 
Missouri

Bumi Selestial

Sebuah kota suci yang 
turun untuk bersatu 
dengan bumi selestial

Sebuah kota yang dibangun 
oleh para Orang Suci 

di zaman akhir

2. Pilihlah salah seorang di antara orang-orang yang merupakan
teladan iman. Tulislah secara singkat mengenai bagaimana
teladan orang tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan
Anda dan iman yang Anda butuhkan untuk menghadapi
tantangan-tantangan yang Anda hadapi sekarang. Bagaimana
tantangan-tantangan orang tersebut menyerupai tantangan-
tantangan Anda?

“Karena Iman”

Kita sering kali diberi tahu dalam Ibrani 11 bahwa “karena im-
an” pria dan wanita yang hebat di zaman dahulu memperoleh
berkat-berkat Allah.

1. Berikanlah paling sedikit tiga contoh orang yang menurut
Anda dapat dicantumkan ke dalam pasal ini seandainya pa-
sal ini ditulis di zaman Anda dan di tempat Anda tinggal.

2. Dengan menggunakan pola Paulus dari Ibrani 11, tulislah
tentang tiga orang yang telah Anda pilih itu. Mulailah setiap
contoh dengan “Karena iman,” dan kemudian berikan nama
orang tersebut, ceritakan hal-hal yang telah dia lakukan yang
memperlihatkan iman besar, jelaskan mengapa itu memperli-
hatkan iman yang besar, dan buatlah daftar beberapa berkat
yang telah dijanjikan Allah kepada orang seperti itu dalam
kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang.

Ibrani 11 berisikan banyak cerita tentang orang-orang yang
memperlihatkan iman kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani
12 Paulus menjelaskan mengapa memiliki iman seperti itu
seharusnya mengilhami kita untuk percaya kepada Tuhan.
Membiarkan Tuhan memperbaiki kita dan tetap memiliki
komitmen sampai akhir hayat kita adalah dua cara penting
kita dapat memperlihatkan iman dan kepercayaan kita
kepada-Nya. Diilhami oleh cerita-cerita dan teladan dalam
Ibrani 11, carilah dalam Ibrani 12 mengenai bagaimana
Anda dapat menerapkan hal-hal yang telah Anda pelajari.

Ibrani 12
Komitmen dan Perbaikan

B

Berkat-Berkat
yang Diterima

Saksi dari Allah bah-
wa dia benar dalam

pandangan-Nya

Caranya
Memperlihatkan Iman

Mempersembahkan
“kurban yang lebih
baik” kepada Allah

Ibrani 11

ayat 4

Nama

Habil
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Ibrani 12:24—Darah Kristus “Berbicara Lebih Kuat
daripada Darah Habel”
Kematian Habel melambangkan akhir dari kehidupan fana.
Kematian dan kebangkitan Kristus membuka jalan ke kehidup-
an kekal—jauh lebih baik daripada apa yang dilambangkan
oleh kematian Habel.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Ibrani 12.

Bertahan dengan Kekuatan

1. Dalam Ibrani 11 Paulus mendaftarkan banyak teladan orang
yang setia. Bacalah Ibrani 12:1–2 dan buatlah daftar hal-hal
yang didorong Paulus agar dilakukan para Orang Suci Ibrani
untuk memperlihatkan iman mereka.

2. Jelaskan bagaimana “melakukannya dengan mata yang
tertuju” kepada Yesus dapat membantu kita menyelesaikan
“perlombaan yang diwajibkan bagi kita” (tantangan hidup
dengan setia sampai mati). Daftarlah dua cara Anda dapat
melakukannya dengan mata yang lebih sepenuhnya tertuju
kepada Yesus di dalam kehidupan Anda.

Teguran Perbaikan Ayah yang
Penuh Kasih

1. Menurut Ibrani 12:5–8, mengapa kita seharusnya senang keti-
ka kita menerima teguran perbaikan atau hajaran dari Bapa
Surgawi atau para hamba-Nya?

2. Sebutkanlah paling sedikit dua cara Bapa Surgawi menegur
untuk memperbaiki kita.

3. Jelaskan bagaimana teguran perbaikan Bapa Surgawi me-
nunjukkan kasih-Nya bagi Anda, atau berilah sebuah
contoh mengenai saat ketika Anda merasakan kebenaran dari
gagasan-gagasan yang disampaikan dalam Ibrani 12:11.

Pengaruh Kita terhadap Orang Lain

Dalam Ibrani 12:12–14 Paulus menasihati para Orang Suci agar
saling menolong dan melayani. Kemudian dalam ayat 15 dia
memperingatkan mereka bahwa jika mereka melupakan betapa
Allah telah memberkati mereka dan membiarkan perasaan-
perasaan negatif berkembang, maka contoh buruk mereka
akan menyebabkan kesulitan bagi diri mereka dan orang lain.
Tulislah mengenai saat ketika teladan positif seseorang tentang
kasih, pelayanan, atau kebaikan menolong Anda berkeinginan
menjadi lebih saleh.

Sewaktu dia mengakhiri suratnya kepada orang Ibrani,
Paulus menasihati para Orang Suci agar menjalankan aga-
ma mereka dengan bersikap baik terhadap orang asing (lihat

Ibrani 13
Petunjuk-Petunjuk Terakhir

C

B

A

Memahami Tulisan Suci 

Ibrani 12

Ibrani 12:18–21—Gunung
Ayat-ayat ini merujuk pada pengalaman Musa dan anak-anak
Israel di Gunung Sinai. Orang Israel sedemikian takut dan tidak
layaknya sehingga mereka menolak kesempatan untuk pergi ke
atas gunung bersama Musa dan masuk ke hadirat Tuhan.

Ibrani 12:22—Yerusalem Surgawi
Untuk membaca tentang Yerusalem surgawi yang disebutkan
Paulus dalam Ibrani 12:22, lihat bagian “Memahami Tulisan
Suci” untuk Ibrani 11.

Awan (ayat 1)—Jumlah, ke-
lompok

Merintangi (ayat 1)—
Menyulitkan

Mengabaikan (ayat 2)—
Tidak memerhatikan

Didikan, menghajar, ganjaran
(ayat 5–8, 10–11)—Memarahi,
mendidik, memperbaiki

Menyesah (ayat 6)—
Menghukum

Anak gampang (ayat 8)—
Anak-anak yang lahir dari
wanita tanpa nikah (diang-
gap istilah yang tidak sopan
di zaman sekarang); Paulus
menggunakan istilah ini un-

tuk memperlihatkan bahwa
mereka bukan putra-putra
sah Allah karena mereka ti-
dak mengikuti Dia

Hormati (ayat 9, 28)—Hargai,
patuhi

Taat (ayat 9)—Bersedia me-
matuhi

Goyah (ayat 12)—Lemah (ju-
ga dapat melambangkan ke-
takutan)

Pengantara (ayat 24)—Orang
yang menjadi penengah antara
dua orang untuk membuat
(atau memulihkan) perdamai-
an dan persaudaraan atau un-
tuk mengesahkan perjanjian
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Ibrani 13:1–3), setia di dalam pernikahan (lihat ayat 4),
tidak mementingkan diri (lihat ayat 5–6), mendukung
pemimpin mereka (lihat ayat 7, 17–19, 24), dan—di
atas segalanya—mengingat Yesus Kristus (lihat ayat
8–16, 20–21).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Ibrani 13.

Itu Dapat Menjadi Ceramah yang
Bagus

Pilihlah satu ungkapan dalam Ibrani 13 yang menurut Anda
akan menjadi judul yang bagus untuk sebuah ceramah yang
mungkin diberikan pemimpin Gereja. Jelaskan mengapa Anda
memilih judul tersebut dan buatlah daftar paling sedikit dua
gagasan yang menurut Anda akan dibahas dalam ceramah de-
ngan judul tersebut.

A

Apakah Surat Umum Itu?
Kitab Yakobus adalah yang pertama dari tujuh surat yang dike-
nal sebagai surat umum. Surat tersebut disebut demikian karena
ditulis kepada pembaca yang lebih umum daripada surat-surat
Paulus yang ditujukan kepada perorangan atau jemaat.

Siapakah Yakobus?
Yakobus adalah nama Yunani untuk Yakub dalam bahasa Ibrani,
dan merupakan nama yang umum di masa Perjanjian Baru.
Beberapa orang lainnya yang memiliki nama Yakobus adalah
Yakobus, saudara Yohanes yang Terkasih, yaitu anggota
Presidensi Utama bersama Petrus dan Yohanes, serta Yakobus,
anak Alfeus, yaitu salah seorang lainnya di antara Dua Belas
Rasul Yesus. Penulis surat ini adalah Yakobus yang Bijak. Dia
adalah saudara Yesus dan melayani sebagai uskup Gereja di
Yerusalem.

Yakobus memiliki kesempatan istimewa melihat Tuhan yang te-
lah bangkit (lihat 1 Korintus 15:7). Dia setia terhadap injil sepan-
jang kehidupannya. Menurut ceritanya dia dihukum mati pada
tahun 63 oleh mereka yang menuntut agar dia menyangkal ke-
percayaannya. Surat ini dipercaya telah ditulis sekitar tahun 50.

Apa yang Diajarkan Yakobus?
Yakobus mengajarkan bahwa Kekristenan yang sejati memerlu-
kan kehidupan yang dipenuhi dengan perbuatan yang benar
dan pelayanan. Ujian menjadi pengikut Yesus terdapat dalam
kesalehan sehari-hari dan tindakan kebaikan. Yakobus meng-
ajarkan bahwa tindakan seperti itu adalah bukti dari iman kita
kepada Yesus Kristus.

Apakah pendapat Anda tentang orang yang mengatakan
bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus dan injil, teta-

Yakobus 1–2
“Iman Tanpa Perbuatan adalah

Iman yang Kosong”

pi tidak bertindak seperti yang mereka percayai? Yakobus
mengajarkan bahwa “iman tanpa perbuatan adalah iman
yang kosong” (Yakobus 2:26). Sebagai Orang Suci, kita ha-
rus memperlihatkan iman kita dengan menjalankan injil.
Sewaktu Anda membaca Yakobus 1–2, carilah ajaran-ajaran
yang memberikan dorongan dan membantu Anda menja-
lankan injil.

Memahami Tulisan Suci 

Yakobus 1

Yakobus 1:5—“Apabila di Antara Kamu Ada yang
Kekurangan Hikmat, Hendaklah Dia Memintakannya
kepada Allah”
Penatua Bruce R. McConkie menulis, “Satu ayat tulisan suci ini
memiliki dampak yang lebih besar dan pengaruh yang lebih da-
lam terhadap umat manusia daripada kalimat tunggal lain apa
pun yang pernah dicatat oleh nabi mana pun di zaman kapan
pun” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:246–247). Setelah
membaca ayat ini dan merasakan kebenarannyalah Joseph Smith
pergi untuk berdoa tentang gereja mana yang harus dia ikuti.
Dari doa yang rendah hati itu datang awal dari Pemulihan injil.

Membangkit-bangkit (ayat
5)—Memarahi, menegur

Orang yang mendua hati
(ayat 8)—Ragu-ragu, tidak
yakin, bimbang

Mengekang (ayat 26)—
Mengendalikan

Surat Umum Yakobus
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Yakobus 1:25—Apakah “Hukum yang Sempurna” Itu?
“Hukum yang sempurna” adalah kepenuhan injil. Jika kita me-
milih untuk hidup sesuai dengan asas-asas injil, maka kita akan
dijauhkan dari belenggu dosa (lihat 2 Nefi 2:27; A&P 88:86).

Yakobus 2

Yakobus 2:1—“Beriman kepada Yesus Kristus”?
Terjemahan Joseph Smith membenarkan ungkapan ini sehingga
berbunyi, kamu tidak dapat memiliki iman kepada Yesus
Kristus, tetapi memandang muka (TJS terhadap Yakobus 2:1).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Yakobus 1–2.

Penguasaan Tulisan Suci—Yakobus
1:5–6

Joseph Smith baru berusia empat belas tahun dan bingung
mengenai agama ketika dia membaca kitab Yakobus.

1. Bacalah Yakobus 1:5–8 tulislah kata atau ungkapan yang
mendorong Anda untuk mencari petunjuk dari Allah.

2. Bacalah tentang pengalaman Joseph Smith dalam Joseph
Smith—Sejarah 1:10–13. Uraikanlah situasi ketika Anda dapat
menerima bantuan dengan menjalankan iman dan memohon
hikmat kepada Allah.

Tulislah Sebuah Ceramah untuk
Pertemuan Sakramen

Bayangkan bahwa Anda telah diminta untuk berceramah dalam
pertemuan sakramen. Dengan menggunakan hal-hal yang Anda
pelajari dari Yakobus 1:12–16, 22–27, buatlah garis besar ceramah
lima menit tentang bagaimana kaum remaja dapat menjalankan
injil dengan lebih baik lagi.

B

A

Menghujat (ayat 7)—
Menggunakan secara tidak
hormat

Memandang muka (ayat 1,
9)—Pilih kasih

Kekurangan (ayat 15)—
Sangat membutuhkan

Yakobus 1:23.

Penguasaan Tulisan Suci—Yakobus
2:17–18

Beberapa agama mengajarkan bahwa hanya imanlah yang di-
perlukan agar diselamatkan dan bahwa perbuatan baik tidaklah
perlu. Yakobus mengajarkan hal yang berbeda. Bacalah surat
berikut dan tulislah jawaban dengan menggunakan keterangan
yang terdapat dalam Yakobus 2:14–26.

Temanku yang baik,

Saya rasa kamu bukan orang Kristen karena kamu tidak me-
nerima Yesus sebagai Juruselamatmu. Kamu percaya bahwa
kamu perlu melakukan perbuatan yang benar di samping
beriman agar diterima Allah. Kamu telah diperdaya!
Perbuatan tidaklah diperlukan bila kamu memiliki iman dan
percaya. Kasih karunia Kristus memang membuat perbuatan
menyenangkan, tetapi tidak perlu. Tolonglah berpaling dari
kesalahanmu, terimalah Kristus, dan janganlah mengandal-
kan perbuatanmu untuk menyelamatkanmu. Hanya dengan
demikian kamu dapat memperoleh kedamaian.

Temanmu di gereja lain.

Pernahkah Anda merasa sakit yang mendalam oleh sesuatu
yang diucapkan oleh seseorang kepada Anda atau tentang
Anda? Menurut Anda siapakah yang lebih merasa sakit—
Anda atau orang yang mengucapkannya? Sebuah ajaran da-
sar dari surat Yakobus adalah perlunya mengendalikan lidah
(lihat Yakobus 1:19, 26; 3:10). Sewaktu Anda membaca
Yakobus 3, cobalah untuk menentukan mengapa hal-hal yang
kita ucapkan dapat menjauhkan kita dari kesempurnaan.

Yakobus 3
Menjinakkan Lidah
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Memahami Tulisan Suci 

Yakobus 3

Sebuah kekang kecil sewaktu dipasang dengan benar ke dalam mulutnya,
dapat menuntun seekor kuda yang kuat. Demikian pula, sebuah kemudi ke-
cil dapat mengarahkan atau mengemudikan kapal yang sangat besar.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Yakobus 3.

Jinakkan Lidahmu

Hal yang kita ucapkan adalah penting. Ucapan kita mencermin-
kan isi hati kita. Kata-kata yang baik dan memberikan semangat
berasal dari pikiran yang murni dan perasaan yang baik; kata-
kata yang jahat dan menyakitkan berasal dari pikiran yang jahat
dan perasaan yang tidak baik. Bacalah Yakobus 3:1–13 dan buat-
lah daftar paling sedikit tiga ungkapan yang mencerminkan
gagasan-gagasan yang berbeda tentang mengendalikan hal-hal
yang kita ucapkan.

Yakobus memberikan nasihat praktis untuk kehidupan sehari-
hari, misalnya pentingnya patuh pada kehendak Allah dan
memahami bagaimana kekayaan dapat membatasi perkem-
bangan rohani. Nasihatnya sama pentingnya bagi zaman kita
seperti bagi zaman ketika dia pertama kali menulisnya. Di an-
tara banyak gagasan dalam Yakobus 4–5, simaklah gagasan-
gagasan yang akan paling banyak menolong Anda sewaktu
Anda berusaha menjalankan rencana Bapa Surgawi.

Yakobus 4–5
Mengatasi Kejahatan dalam

Kehidupan Anda

A

Kemudi

Memegahkan (ayat 5)—
Membakar

Menodai seluruh tubuh
(ayat 6)—Menghancurkan
atau membuat tidak bersih

Menurut rupa (ayat 9)—
Menyerupai

Berbudi (ayat 13)—Cerdas
atau berpengalaman

Cara hidup (ayat 13)—Perilaku

Memahami Tulisan Suci 

Yakobus 4

Yakobus 5

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut sewaktu Anda
mempelajari Yakobus 4–5.

Tulislah Sebuah Resep

Gambarkan Sebuah Berkat Imamat

Penatua Neal A. Maxwell menceritakan kisah berikut,

“Saya pertama kali merasakan kesaksian Roh di dalam kehi-
dupan saya kira-kira ketika saudara perempuan saya sakit. Dia
terbaring sekarat karena penyakit batuk rejan, berusia baru
enam minggu. Usia saya waktu itu adalah sekitar 14 tahun.
Saya bekerja sebagai montir di Depot Bis Greyhound. Suatu hari
saya pulang ke rumah jam tiga pagi dan melihat lampu menya-
la. Saya tahu dia sakit dan berkata kepada diri saya sendiri, “Ini
masalah besar.” Dan sewaktu saya masuk, dia terbaring di atas
meja makan bundar dan sudah tidak bernafas lagi.

Antibiotik tidak ada. Saya menyaksikan ayah saya, sesuai de-
ngan cara Perjanjian Baru, memberkati dia dengan kuasa ima-
mat, dan saya melihat dia mulai bernafas kembali. Saya tahu
ketika itu bahwa kuasa imamat adalah nyata” (“PBS Interview
Studies Effect of God in Life,” Church News, 31 Agustus 1996, 4).

1. Setelah membaca Yakobus
5:14–16, uraikanlah apa ber-
kat imamat itu.

2. Tulislah secara singkat
tentang saat dalam hidup
Anda ketika Anda meneri-
ma atau menyaksikan ber-
kat imamat.

B

Bayangkan bahwa Anda seorang dokter. Bacalah Yakobus 4:1–4
dan kenalilah empat gejala yang dimiliki orang yang menderita
penyakit yang disebut “persahabatan dengan dunia.” Setelah
Anda mendiagnosa penyakit rohani tersebut, bacalah Yakobus
4:7–12 dan tulislah resep yang akan menolong orang tersebut
mengatasi penyakit “persahabatan dengan dunia” mereka dan
menjadi sembuh sebagai sahabat Allah.

A

Berfoya-foya (ayat 5)—Hidup
bermewah-mewah dengan
boros

Petani (ayat 7)—Penggarap
kebun

Bersungut-sungut (ayat 9)—
Menggerutu, mengeluh

Dengan yakin (ayat 16)—
Dengan efektif, berpengaruh

Permusuhan (ayat 4)—
Menentang, membenci

Dingin dengan cemburu
(ayat 5)—Memiliki keinginan
yang cemburu

Dukacita (ayat 9)—
Kesedihan

Uap (ayat 14)—Kabut

171



Petrus, Seorang Rasul Yesus Kristus
Petrus adalah Presiden Gereja setelah kematian dan Kebangkitan
Yesus Kristus. Sebagai Rasul pimpinan, dia memberikan kepe-
mimpinan sama seperti nabi kita di zaman sekarang. Menjelang
akhir hayatnya, penganiayaan oleh kerajaan Roma meningkat
dan kehidupan sebagai orang Kristen menjadi semakin berbaha-
ya. Banyak anggota Gereja yang setia dihukum mati karena ke-
percayaan mereka. Petrus menulis surat ini untuk memberikan
dorongan semangat kepada para Orang Suci dalam penderitaan
mereka dan untuk mengingatkan mereka tentang pahala kekal
bagi kesetiaan mereka (lihat 1 Petrus 4:12–13).

Beberapa Tema Unik 1 Petrus
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Petrus menulis dengan gaya
bahasa yang paling mulia [agung] di antara para rasul lainnya”
(History of the Church, 5:392). Tercakup di dalam surat ini adalah
kesaksian Petrus tentang penahbisan sebelumnya Yesus Kristus,
jaminannya bahwa Orang Suci adalah “umat kepunyaan Allah
sendiri,” dan beberapa di antara pernyataan-pernyataan yang
paling membuka pikiran di dalam Alkitab tentang keselamatan
bagi orang mati.

Sebelum Penyaliban-Nya, Juruselamat berkata kepada
Petrus, “Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-
saudaramu” (Lukas 22:32). Sewaktu Anda membaca 
1 Petrus 1–2, carilah kesaksian Petrus tentang Yesus
Kristus dan simaklah cara dia mendorong dan memperkuat
para Orang Suci, memenuhi perintah-perintah Tuhan. Juga
tanyakan kepada diri Anda sendiri “Bagaimanakah ajaran-
ajaran ini dapat memperkuat saya sewaktu saya bersiap ba-
gi Kedatangan Kedua Yesus Kristus?“

Memahami Tulisan Suci 

1 Petrus 1

Dipilih (ayat 2)—Dipilih oleh
Allah karena iman dan kepa-
tuhan

Dikuduskan (ayat 2)—Proses
menjadi bersih dan murni
melalui Pendamaian

Kasih karunia (ayat 2, 10,
13)—Bantuan ilahi atau keku-
atan yang diberikan melalui
belas kasih dan kasih Allah

Bagian yang tidak dapat bina-
sa, yang tidak dapat cemar
(ayat 4)—Keselamatan kekal

Siapkanlah akal budimu
(ayat 13)—Persiapkanlah

Dipilih sebelum dunia dijadi-
kan (ayat 20)—Dipersiapkan
di kehidupan pradunia untuk
suatu panggilan di dalam ke-
hidupan fana

1 Petrus 1–2
Yesus Kristus, Penebus yang

Telah Ditahbiskan Sebelumnya

1 Petrus 2

1 Petrus 2:2—“Yang Selalu Ingin Akan Air Susu
Yang Murni”
Bayi dapat mencerna susu dengan mudah, dan susu menolong
bayi tumbuh dengan baik. Demikian pula, asas-asas dasar injil
dapat menolong mereka yang muda dalam iman untuk tumbuh
di dalam injil. Analog1 Petrus serupa dengan analogi Paulus da-
lam 1 Korintus 3:2.

1 Petrus 2:4–8—Apakah yang Dirujuk dengan
Semua “Batu”?
Petrus membandingkan Gereja Yesus Kristus dengan “rumah ro-
hani” (1 Petrus 2:5). Yesus Kristus, sebagai “batu hidup” (ayat 4),
dijadikan “batu penjuru” (ayat 6) dari rumah rohani ini. Dia juga
merupakan “batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang ba-
ngunan” (ayat 7), yang merujuk pada penolakan Yesus Kristus
oleh orang Yahudi. Terlepas dari penolakan itu, Petrus bersaksi
bahwa Yesus Kristus telah menjadi “batu sentuhan” (ayat 7). Dia
adalah “batu karang” yang di atasnya kita harus membangun
(lihat Helaman 5:12).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 1 Petrus 1–2.

Tulislah Sebuah Uraian Pekerjaan

Dalam 1 Petrus 1:1–16, Petrus mendorong para anggota Gereja
untuk menyadari siapa diri mereka dan memenuhi tanggung ja-
wab yang telah mereka terima di kehidupan pradunia. Bacalah
ayat 2–5, 6–9, dan 13–16, dan kemudian tulislah uraian pekerja-
an yang memberikan tuntutan Allah bagi para Orang Suci di
dalam kehidupan ini. Uraian pekerjaan menjelaskan dalam
istilah-istilah sederhana hal-hal yang harus dilakukan seseorang
agar dapat melaksanakan tugasnya.

Tulislah Kamus Kata-Kata Tulisan Suci

1. Bacalah 1 Petrus 2:9–10 dan tulislah sebuah masukan untuk
definisi Kamus Alkitab untuk setiap ungkapan berikut: bang-
sa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri. Cobalah membuat definisi
Anda seperti yang terdapat dalam kamus yang sebenarnya.

2. Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, “Orang Suci
adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ini benar dalam hal
yang menyangkut kebiasaan mereka dan kepercayaan agama
mereka. Jika mereka tetap setia terhadap iman mereka, mere-
ka tidak dapat tidak berbeda dari orang-orang lainnya.
Agama mereka menuntut hal itu dari diri mereka” (Doctrines
of Salvation, 1:234). Tulislah tentang situasi yang memperlihat-
kan bagaimana pernyataan ini benar.

B

A

Kejahatan (ayat 1)—
Keinginan untuk menyakiti

Tipu muslihat (ayat 1)—
Penipuan

Menyelubungi kejahatan-ke-
jahatan (ayat 16)—Menutupi
niat jahat

Dicaci maki (ayat 23)—Dihina

Surat Umum Pertama Petrus
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“Kamulah ... imamat yang rajani.”

Buatlah Sebuah Daftar

Petrus meminta para Orang Suci di masanya untuk percaya ke-
pada Yesus Kristus dan “mengikuti jejak-Nya” (1 Petrus 2:21).
Bacalah 1 Petrus 2:11–13, 21–25 dan buatlah daftar langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengikuti Juruselamat.
Pikirkanlah tentang langkah-langkah mana yang paling di-
perlukan di dalam kehidupan Anda.

Penatua David B. Haight, anggota Kuorum Dua Belas
Rasul, mengatakan, “Orang Suci Zaman Akhir adalah
umat pilihan, ditetapkan demikian di kehidupan pradunia,
untuk bekerja dalam kemitraan bersama Tuhan bagi kesela-
matan orang yang hidup dan yang mati. Presidensi Utama
telah mengumumkan bahwa salah satu tanggung jawab
utama dari Gereja, dan oleh karena itu dari para anggota-
nya, adalah untuk menebus orang mati” (dalam Conference
Report, Oktober 1990, 74; atau Ensign, November 1990,
59). Sewaktu Anda membaca 1 Petrus 3–5, carilah ajar-
an-ajaran Petrus mengenai tanggung jawab injil yang
penting ini.

1 Petrus 3–5
Pendamaian Orang Mati

C

Memahami Tulisan Suci 

1 Petrus 3

1 Petrus 3:18–20; 4:6—Misi Yesus Kristus di
Dunia Roh
Pada tanggal 3 Oktobet 1918, Presiden Joseph F. Smith duduk
sambil merenungkan ayat-ayat dari 1 Petrus ini. Mata pengerti-
annya dibuka dan dia melihat bala tentara orang mati serta
diperlihatkan cara injil dikhotbahkan kepada mereka yang
telah mati. Kita memiliki laporannya mengenai penglihatan ter-
sebut dalam A&P 138. Penglihatan tersebut memberi tahu kita
bahwa Tuhan mengunjungi dunia roh sewaktu tubuh-Nya ter-
baring di dalam kubur. Dia mengumpulkan roh-roh orang be-
nar di sekitar Dia dan mengorganisasi mereka menjadi suatu
kekuatan misionaris. Mereka menerima tugas untuk mengajar-
kan injil kepada roh-roh di penjara.

Pekerjaan yang kita lakukan di bait suci menyediakan tata cara-
tata cara yang diperlukan bagi mereka yang menerima injil di
dunia roh. Dengan cara ini, semua anak Bapa Surgawi memiliki
kesempatan untuk menerima injil dan menerima semua tata ca-
ra penyelamatan yang diperlukan.

1 Petrus 4

Hawa nafsu (ayat 3)—
Keinginan yang tak terke-
kang, hawa nafsu

Perjamuan minum (ayat 3)—
Minum minuman keras, pesta
pora minuman keras sampai
mabok, gairah bernafsu

Penyembahan berhala yang
terlarang (ayat 3)—

Penyembahan berhala yang
terlarang 

Orang yang menyampaikan
firman Allah (ayat 11)—
Orang yang berbicara untuk
Allah (para nabi)

Dinista (ayat 14)—Dimarahi
secara tidak pantas, dicela

Tunduklah (ayat 1)—
Patuhilah, taatilah

Kelakuan (ayat 1)—Perilaku

Caci maki (ayat 9)—
Kecaman, kritikan

Dia yang benar untuk orang-
orang yang tidak benar (ayat
18)—Juruselamat untuk
orang-orang yang berdosa
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Apakah Pesan dari 2 Petrus?
Mengetahui bahwa dia akan segera meninggal (lihat 2 Petrus
1:14), dan mengetahui bahwa ada sejumlah orang yang meng-
ajarkan kepalsuan dan menentang kebenaran (lihat 2 Petrus
3:16), Petrus menulis surat ini dengan cara yang sederhana dan
langsung. Petrus mengetahui makna kekal injil dan ingin agar
para Orang Suci bertahan dengan setia. Surat ini menjelaskan
dengan sangat gamblang cara kita dapat memperoleh pengeta-
huan tentang Tuhan kita Yesus Kristus.

Penatua Bruce R. McConkie menulis bahwa perkataan Petrus da-
lam 2 Petrus “setara dalam kemuliaan rohani dan wawasannya
dengan yang terdapat dalam Penglihatan tentang tingkat-tingkat
kemuliaan dan khotbah-khotbah Tuhan sendiri” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:325).

Rangkuman Sederhana tentang 2 Petrus
Salah satu tujuan injil adalah untuk membantu kita mengatasi
dosa sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ila-
hi Yesus Kristus. Tujuan ini jelas diajarkan dalam 2 Petrus.
Pasal satu mengajarkan bagaimana kita dapat memperoleh pe-
ngetahuan tentang Tuhan dan mengambil bagian dari kodrat
ilahi-Nya. Pasal dua membandingkan pengetahuan sejati ten-
tang Kristus dengan ajaran-ajaran palsu yang disebarkan oleh
orang-orang yang murtad. Dan pasal tiga meminta perhatian
akan harapan yang didatangkan oleh pengetahuan sejati ten-
tang Tuhan—janji akan kedatangan-Nya kembali dengan ke-
muliaan ke bumi.

1 Petrus 5

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 1 Petrus 3–5.

Buatlah Perbandingan

Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul menyatakan,
“Berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya me-
mimpin keluarga mereka dengan kasih dan kebenaran, serta
bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup
dan perlindungan bagi keluarganya. Para ibu terutama
bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka.
Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah dan ibu berke-
wajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang
setara” (“Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,” Liahona, Juni
1996, 11).

Bacalah 1 Petrus 3:1–12 dan kenalilah tiga asas yang berhu-
bungan dengan pernyataan di atas. Tulislah asas-asas tersebut
di dalam buku catatan Anda. Anda mungkin ingin membahas
bersama orang tua Anda hal-hal yang telah Anda pelajari dari
kegiatan ini dan bagaimana itu mungkin berhubungan dengan
keluarga Anda.

A

Mau mencari keuntungan
(ayat 2)—Untuk mendapat-
kan laba atau uang

Yang dipercayakan kepadamu
(ayat 3)—Yang diperoleh mela-
lui undian, hak kesulungan 

Babilon (ayat 13)—Kiasan
untuk Roma

Markus (ayat 13)—Penulis Injil 

Ajarkan kepada Seorang Teman ten-
tang Dunia Roh

Bayangkan bahwa seorang teman yang baru saja menjadi anggota
Gereja prihatin tentang keluarganya yang telah meninggal dan
yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengarkan in-
jil dan dibaptiskan. Bacalah dan rujuk-silangkan 1 Petrus 3:18–20
dan 4:6 dengan A&P 138:18–20, 27, 30–32, 57–59. Di dalam buku
catatan Anda, tulislah garis besar dari hal-hal yang akan Anda
ajarkan kepada teman Anda.

Buatlah Sebuah Daftar Belanjaan

Apakah yang dimaksud dengan “gembalakanlah 
domba-domba-Ku”?

1. Bacalah Yohanes 21:15–19 dan tulislah hal yang diminta oleh
Tuhan yang telah bangkit agar dilakukan Petrus. Kemudian
bacalah 1 Petrus 5:1–4 dan tulislah hal yang diminta Petrus
agar dilakukan oleh para pemimpin imamat pada masanya.
Apakah yang diajarkan hal-hal ini tentang kepatuhan Petrus?

2. Bacalah 1 Petrus 5:5–9 dan buatlah daftar makanan rohani yang
diperlukan untuk menggembalakan kawanan domba Allah.

C

B

Surat Umum Kedua Petrus
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Maju ke arah Ke-Allah-an, dapat
dibandingkan dengan menaiki
tangga (misalnya, lihat Kejadian
28:12–17). Dengan bantuan
Tuhan, kita harus berubah dan
tumbuh untuk “mengambil bagi-
an dalam kodrat ilahi” (2 Petrus
1:4). Akan tetapi, sejumlah
orang, memilih untuk mengikuti
jalan kehidupan yang berbeda,
yaitu jalan yang tidak akan me-
nuntun ke kerajaan selestial.
Penatua Russell M. Nelson, ang-
gota Kuorum Dua Belas Rasul,
menggambarkan orang seperti
itu sebagai telah“menaiki tangga
pembelajaran mereka, hanya un-
tuk mendapatinya bersandar pa-
da dinding yang salah” (dalam
Conference Report, Oktober
1984, 37; atau Ensign,
November 1984, 30). Sewaktu
Anda membaca 2 Petrus, carilah
langkah-langkah yang diminta
Tuhan agar kita ikuti dan bagai-
mana kita dapat melindungi diri

kita sendiri dari guru-guru palsu yang ingin menuntun ki-
ta ke jalan yang salah.

Memahami Tulisan Suci 

2 Petrus 1

2 Petrus 1:10—“Supaya Panggilan dan Pilihanmu
Makin Teguh”
Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan, “Panggilan dan
pilihan seseorang makin teguh artinya dimeteraikan pada kehi-
dupan kekal; itu berarti memiliki jamian tanpa syarat akan per-
muliaan di surga tertinggi kerajaan selestial; itu berarti menerima
jaminan keallahan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:330).

Ilahi (ayat 3–4)—Bersifat ke-
allahan

Yang berguna untuk (ayat
3)—Berhubungan dengan

Dihapuskan (ayat 9)—
Dibersihkan

Kemah tubuh (ayat 13)—
Hidup, di dalam tubuh ini

Dongeng-dongeng isapan
jempol manusia (ayat 16)—
Cerita-cerita licik dan palsu
yang dirancang untuk meni-
pu manusia

Kodrat
ilahi

Keanggotaan
yang Tekun

dan Setia

Kasih akan 
semua orang

Kasih akan 
saudara-saudara

Kesalehan

Ketekunan

Penguasaan diri

Pengetahuan

Kebajikan

2 Petrus 1–3
Ambillah Bagian 

Dalam Kodrat Ilahi

Ini juga dirujuk sebagai “makin diteguhkan oleh firman yang te-
lah disampaikan oleh para nabi” (2 Petrus 1:19).

2 Petrus 2

2 Petrus 2:21—Lebih Baik “Jika Mereka Tidak Pernah
Mengenal Jalan Kebenaran” daripada Berbalik
Darinya
Mereka yang berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran akan
diminta pertanggungjawaban yang lebih besar daripada mereka
yang berbuat dosa dalam ketidaktahuan (lihat juga Ajaran dan
Perjanjian 82:3).

2 Petrus 3

2 Petrus 3:3–9—Petrus Berbicara tentang Mereka
yang Tidak Percaya pada Kedatangan Kedua
Petrus mengatakan bahwa adalah sama mudahnya untuk perca-
ya pada Kedatangan Kedua Yesus Kristus seperti percaya pada
Penciptaan. Adalah sama mungkinnya bahwa dunia akan di-
hancurkan oleh api sebagaimana halnya oleh air bah. Meskipun
bagi kita tampaknya diperlukan waktu yang sangat lama bagi
tujuan-tujuan Allah untuk digenapi, itu adalah waktu yang sa-
ngat singkat bagi-Nya.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari 2 Petrus 1–3.

Buatlah Daftar tentang Sifat-Sifat
Seperti Kristus

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, “Kebajikan-kebajikan
yang diuraikan oleh Petrus [dalam 2 Petrus 1:5–7] adalah bagian
dari kodrat ilahi, atau karakter Juruselamat. Ini adalah

A

Pengejek-pengejek (ayat 3)—
Mereka yang mengolok-olok-
kan sesuatu

Memutarbalikkan (ayat
16)—Mengubah maknanya

Pengajaran-pengajaran sesat
(ayat 1)—Ajaran-ajaran sesat
yang tidak dapat membawa
keselamatan, melainkan kebi-
nasaan

Yang dikuasai hawa nafsu
(ayat 2)—Menghancurkan,
berbahaya

Isapan jempol (ayat 3)—
Tidak benar, sesat

Malaikat-malaikat yang ber-
buat dosa (ayat 4)—Pengikut-

pengikut Setan di kehidupan
pradunia (lihat A&P 29:36–38)

Memikat orang-orang yang
lemah (ayat 14)—Memperdaya
orang-orang yang lemah 

Hawa nafsu cabul (ayat 18)—
Hawa nafsu yang tak ter-
kendali

Mandi kembali lagi ke ku-
bangan (ayat 22)—Berguling-
guling di dalam kubangan
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Tiga Surat Yohanes
Rasul Yohanes, yang juga menulis Injil Yohanes, mungkin me-
nulis surat-surat ini antara tahun 70 dan 100. Waktu itu Gereja
sedang menghadapi dua kesulitan besar. Musuh-musuh di luar
Gereja menganiaya para anggota dan guru-guru palsu di dalam
Gereja menentang para pemimpin dan mendorong banyak ang-
gota ke dalam kemurtadan. Yohanes menulis surat pertama se-
bagai kesaksiannya terhadap Juruselamat dan kebenaran injil.

Setiap orang berdosa dan gagal meraih kemuliaan Allah (li-
hat 1 Yohanes 1:8). Melalui Pendamaian kita dapat diber-
sihkan dari dosa-dosa kita dan menerima berkat-berkat dari
surga. Pikirkanlah tentang beberapa cara di mana Anda ga-
gal hidup di dalam terang, dan pertimbangkanlah hal-hal
yang diucapkan Yohanes akan diperlukan untuk mengatasi
dosa-dosa Anda dan “hidup di dalam terang” setiap hari (1
Yohanes 1:7).

Memahami Tulisan Suci 

1 Yohanes 1

Apa yang telah ada sejak se-
mula (ayat 1)—Yesus Kristus

Hidup itu telah dinyatakan
(ayat 2)—Yesus Kristus telah
hidup dalam daging

1 Yohanes 1–2
“Hidup dalam Terang”

1 Yohanes 2

1 Yohanes 2:1—“Jika Seorang Berbuat Dosa, Kita
Mempunyai Seorang Pengantara pada Bapa”
Terjemahan Joseph Smith mengubah ayat ini dan mengatakan
bahwa jika seorang berbuat dosa dan bertobat, kita mempunyai
seorang pengantara dengan Bapa (TJS terhadap 1 Yohanes 2:1).

1 Yohanes 2:18–19, 22—Anti-Kristus
Anti-Kristus yang dirujuk Yohanes adalah mereka yang me-
ninggalkan Gereja dan tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 
1 Yohanes 1–2.

Apa yang Dia Maksudkan?

Presiden Ezra Taft Benson
menjelaskan, “Sama seperti
seseorang tidak betul-betul
menginginkan makanan sam-
pai dia lapar, demikian pula
dia tidak menginginkan kesela-
matan dari Kristus sampai dia
tahu mengapa dia membutuh-
kan Kristus. Tidak seorang pun
mengetahui dengan cukup dan
semestinya mengapa dia mem-
butuhkan Kristus sampai dia
memahami dan menerima ajar-
an tentang Kejatuhan dan

dampaknya terhadap seluruh umat manusia” (dalam Conference
Report, April 1987, 106; atau Ensign, Mei 1987, 85).

A

Pendamaian untuk (ayat 2)—
Pengurbanan yang membayar

Pengurapan (ayat 27)—
Karunia Roh Kudus

kebajikan-kebajikan yang harus kita tiru [ikuti] jika kita ingin
menjadi lebih seperti Dia” (dalam Conference Report, Oktober
1986, 59; atau Ensign, November. 1986, 45).

1. Bacalah 2 Petrus 1:5–7 dan buatlah daftar sifat-sifat yang dise-
butkan Petrus.

2. Apakah menurut Anda memperoleh sifat-sifat ini adalah le-
bih seperti menaiki tangga (dilakukan selangkah demi se-
langkah) atau seperti mengerjakan teka-teki gambar [puzzle]
(setiap sifat diperoleh secara acak)? Mengapa?

3. Bacalah 2 Petrus 1:8–12 dan buatlah daftar beberapa berkat
yang datang kepada mereka yang menerima sifat-sifat ini.

Disayangkan atau Diselamatkan?

Ada dua ajaran utama dalam 2 Petrus 2:1–9. Pertama adalah
bahwa guru-guru palsu tidak akan disayangkan, yang artinya
mereka tidak akan dilindungi. Yang lainnya adalah bahwa

B

Orang Suci yang benar akan dilindungi dan diselamatkan.
Bacalah ayat-ayat tersebut dan buatlah daftar paling sedikit ti-
ga orang atau kelompok orang dari tulisan suci yang tidak di-
sayangkan dan tiga yang dilindungi dan diselamatkan dari
kejahatan.

Berikan Nasihat kepada Teman

Seandainya Anda memiliki seorang teman yang mulai meragu-
kan kesaksiannya akan Yesus Kristus, khususnya akan kenyata-
an Kedatangan-Nya yang Kedua. Dalam 2 Petrus 3:1–17 kita
membaca tentang bagaimana kepercayaan pada Kedatangan
Kedua dapat menolong kita dari disesatkan dari kebenaran.
Dengan menggunakan hal yang Anda pelajari dari ayat-ayat ini,
tulislah sepucuk surat kepada teman Anda itu mengenai hal pa-
ling penting yang telah Anda pelajari mengenai Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.

C

Surat Umum Pertama Yohanes
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1. Tulislah sebuah paragraf yang menguraikan bagaimana apa
yang ditulis Yohanes dalam 1 Yohanes 1 mendukung pernya-
taan Presiden Benson.

2. Mengapa 1 Yohanes 2:1–3 dapat menjadi lebih bermakna bagi
seseorang yang memahami bahwa kita semua adalah pendo-
sa, seperti yang dinyatakan Yohanes dalam 1 Yohanes 1:8, 10?

Menjadi putra atau putri Allah berbeda dengan menjadi
anak roh Bapa Surgawi. Anda menjadi putra atau putri
Allah dengan menerima Kristus dan injil-Nya (lihat A&P
25:1; 45:8). Para putra dan putri-Nya yang setia pada
akhirnya juga akan dipermuliakan. Yohanes menekankan
bahwa berkat-berkat ini tersedia karena kasih yang Bapa
Surgawi miliki bagi kita.

Memahami Tulisan Suci 

1 Yohanes 3

1 Yohanes 3:15—“Setiap Orang yang Membenci
Saudaranya, Adalah Seorang Pembunuh Manusia”
Pembunuhan adalah salah satu buah kebencian, sama halnya
dengan perzinaan dan percabulan sebagai buah hawa nafsu.
Perbedaan antara kasih dan kebencian diperlihatkan dalam 
1 Yohanes 3:16. Mereka yang dipenuhi dengan kebencian ber-
usaha untuk menyakiti orang lain, sementara mereka yang
dipenuhi dengan kasih bersedia untuk mengurbankan bahkan
nyawa mereka agar orang lain boleh hidup.

1 Yohanes 3:18—“Marilah Kita Mengasihi Bukan d
engan Perkataan, ... Tetapi dengan Perbuatan dan
dalam Kebenaran”
Murid-murid Kristus mengasihi orang lain seperti Kristus
mengasihi mereka. Kasih ini tidak dapat hanya diucapkan (“de-
ngan lidah”), tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan kita
(“dengan perbuatan dan dalam kebenaran”).

1 Yohanes 4

Mengaku (ayat 2–3)—Bersaksi

Dinyatakan (ayat 9)—
Diperlihatkan

Pendamaian bagi (ayat 10)—
Pengurbanan untuk membayar

Melenyapkan (ayat 18)—
Menyingkirkan

Ketakutan mengandung hu-
kuman (ayat 18)—Ketakutan
melibatkan rasa sakit

Menenangkan hati kita di
hadapan Allah (ayat 19)—

Berdiri dengan yakin di ha-
dapan Allah

1 Yohanes 3–5
“Kasih Allah”

1 Yohanes 4:7–12—“Allah Adalah Kasih”
Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan bahwa “Allah adalah
juga iman, harapan, kasih murni, kesalehan, kebenaran, kebaji-
kan, penguasaan diri, kesabaran, kerendahan hati, dan lain se-
bagainya. Artinya, Allah adalah pernyataan dan perwujudan
dari setiap kasih karunia yang baik dan sifat yang ilahi—yang
kesemuanya ada di dalam diri-Nya dalam kesempurnaan dan
dalam kegenapan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:398).

1 Yohanes 4:12—“Tidak Seorang pun yang Pernah
Melihat Allah”
Terjemahan Joseph Smith mengajarkan bahwa tidak seorang
pun pernah melihat Allah kapan pun, kecuali mereka yang per-
caya (TJS terhadap 1 Yohanes 4:12). Ini konsisten dengan kesak-
sian Yohanes seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes
(bandingkanlah dengan Yohanes 6:46; dan A&P 67:10–12).

Musa dan Stefanus melihat Allah 

1 Yohanes 5

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 1
Yohanes 3–5.

Apakah Pendapat Anda?

Bacalah 1 Yohanes 3:16–23; 4:7–21; dan 2 Yohanes 1:5–6. Tulislah
sebuah paragraf yang menceritakan bagaimana Allah memperli-
hatkan kasih-Nya bagi kita dan bagaimana kita dapat memper-
lihatkan kasih kita bagi Allah.

A

Dia yang melahirkan (ayat
1)—Bapa Surgawi

Memperoleh segala sesuatu
yang telah kita minta kepa-
da-Nya (ayat 15)—Menerima
apa yang telah kita minta
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Surat Ketiga Yohanes
Rasul Yohanes menulis surat ketiga ini kira-kira pada waktu
yang sama dengan kedua surat yang pertama. Kejadian dan tu-
juan dari surat ini serupa dengan 1 Yohanes (lihat pendahuluan
untuk 1 Yohanes). Surat ini ditulis kepada “Gayus yang keka-
sih” untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas duku-
ngannya kepada para saudara (para misionaris) yang telah
diutus Yohanes ke daerah tersebut. Yohanes juga menggunakan
kesempatan tersebut untuk mengecam Diotrefes karena tidak
mau menerima para pemimpin yang sama itu.

Pikirkanlah tentang keluarga baru terakhir yang pindah ke
lingkungan atau cabang Anda atau yang dibaptiskan di dae-
rah Anda. Seberapa baikkah mereka diterima oleh para ang-

3 Yohanes 1
Bantu dan Kasihilah Sesama

gota? Apakah yang Anda lakukan untuk membantu mereka
merasa diterima dan dikasihi? Yohanes menulis tentang dua
orang, Gayus dan Diotrefes, yang perlakuannya terhadap se-
sama berbeda. Apakah yang dapat Anda pelajari dari contoh-
contoh kedua orang ini? Apakah yang diajarkan 3 Yohanes
mengenai pentingnya menolong orang lain?

Surat Kedua Yohanes
Surat Kedua Yohanes lebih bersifat pribadi daripada surat
Yohanes pertama dan ditujukan kepada “ibu yang terpilih.”
Tidak jelas apakah yang dimaksudkan di sini adalah orang-
orang nyata atau hanya lambang untuk suatu cabang Gereja
dan para anggotanya. Seperti suratnya yang pertama, surat ini
berisikan kesaksian Yohanes tentang kebenaran injil (lihat pen-
dahuluan untuk 1 Yohanes).

Yohanes memperingatkan para anggota Gereja agar waspada
terhadap orang-orang yang ingin memperdaya dan menyesat-
kan mereka dari kebenaran. Apakah Anda sadar akan adanya
ajaran-ajaran palsu dewasa ini? Bagaimanakah Anda dapat

2 Yohanes 1
Waspadalah terhadap 

Guru-Guru Palsu

mengetahui apakah seseorang atau utusan (dan pesannya)
berasal dari Allah? Carilah bantuan dari tulisan 2 Yohanes.

Memahami Tulisan Suci 

2 Yohanes 1

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 
2 Yohanes.

Tulislah Sebuah Pernyataan
Rangkuman

Pernyataan rangkuman adalah satu atau dua kalimat yang
menguraikan pokok utama dari suatu cerita atau buku. Bacalah
2 Yohanes dan tulislah sebuah pernyataan rangkuman tentang
hal yang diajarkan Yohanes di dalam surat ini.

A

Waspadalah (ayat 8)—
Berhati-hatilah

Tinggal (ayat 9)—Melanjutkan

Memberikan salam kepadanya
(ayat 10)—Membantunya atau
membuatnya merasa diterima

Surat Ketiga Yohanes

Surat Kedua Yohanes
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Memahami Tulisan Suci 

3 Yohanes 1

Penatua (ayat 1)—Rasul
Yohanes

Anak-anakku (ayat 4)—Para
anggota Gereja yang telah di-
ajar atau dipimpin oleh
Yohanes 

Memberikan kesaksian ...
tentang kasihmu (ayat 6)—
Menceritakan tentang kasih
dan kebaikan hatimu

Menolong mereka dalam per-
jalanan mereka, dengan suatu
cara yang berkenan kepada

Allah (ayat 6)—Membantu
mereka dalam perjalanan me-
reka dengan suatu cara yang
disetujui Allah

Ingin menjadi orang terke-
muka (ayat 9)—Suka meng-
utamakan dirinya

Meleter menggunakan kata-
kata yang kasar terhadap ka-
mi (ayat 10)—Menyampaikan
tuduhan palsu

Salam (ayat 14)—
Mengirimkan salam mereka

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari 
3 Yohanes.

Tulislah Sebuah Uraian

Bayangkan bahwa Anda memiliki seorang teman artis yang me-
lukis gambar orang berdasarkan pada cara-cara mereka bertin-
dak, bukan berdasarkan pada rupa mereka. Bacalah 3 Yohanes
dan tulislah untuk artis tersebut sebuah paragraf singkat yang
menguraikan pendapat Anda mengenai seperti apa kiranya
Gayus, Deotrefes, dan Demetrius, dengan memberikan alasan
bagi penggambaran Anda tersebut.

A

Siapakah Yudas?
Yudas adalah saudara Yakobus dan salah seorang dari “saudara-
saudara Tuhan.” Dia mengetahui Perjanjian Lama dengan baik
serta menggunakan cerita dan contoh darinya untuk mengajar-
kan pelajaran-pelajaran yang berharga.

Yudas prihatin terhadap bahaya kemurtadan, yang dengan ha-
lus tumbuh di antara orang-orang yang kepadanya suratnya dia
tujukan. Ada yang tidak sadar akan pertumbuhan yang berba-
haya dari ajaran-ajaran palsu yang sedang diajarkan.

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan,

“Firman Allah, seperti yang terdapat dalam tulisan suci,
dalam perkataan nabi yang hidup, dan dalam wahyu priba-
di, memiliki kuasa untuk memperkuat para Orang Suci dan
mempersenjatai mereka dengan Roh agar mereka dapat me-
nolak iblis, berpegang teguh pada kebaikan, dan menemu-
kan sukacita dalam kehidupan ini ....

... Ketika anggota secara perorangan dan keluarga melibat-
kan diri mereka dalam tulisan suci secara teratur dan kon-
sisten, bidang-bidang kegiatan lainnya secara otomatis
akan datang. Kesaksian akan bertambah. Komitmen akan
diperkuat. Keluarga akan diperteguh. Wahyu pribadi akan
mengalir ....

Sukses dalam kebenaran, kuasa untuk menghindari tipu 
daya dan menolak godaan, bimbingan di dalam kehidupan

Yudas 1
Temukan Pemecahan 

terhadap Masalah-Masalah 
Anda dari Tulisan Suci 

kita sehari-hari, penyembuhan jiwa—ini hanyalah beberapa
di antara janji-janji yang telah diberikan Tuhan kepada me-
reka yang mau datang kepada firman-Nya” (“The Power of
the Word,” Ensign, Mei 1986, 79–82).

Carilah cara Yudas menggunakan tulisan suci untuk mem-
bantu orang-orang yang kepadanya suratnya dia tujukan.

Memahami Tulisan Suci 

Yudas 1

Tetap berjuang untuk mem-
pertahankan (ayat 3)—
Bekerja keras untuk membela 

Menyelusup (ayat 4)—Secara
rahasia

Orang-orang yang telah lama
ditentukan untuk dihukum
(ayat 4)—Yang sudah terke-
nal kejahatannya

Yang menyalahgunakan ka-
sih karunia Allah kita untuk
melampiaskan hawa nafsu
mereka (ayat 4)—
Mengatakan bahwa karena
Allah akan mengampuni kita
dengan belas kasih, maka
kita tidak perlu mematuhi
perintah-perintah; kita dapat
berbuat dosa dengan bebas
dan melampiaskan hawa
nafsu kita

Malaikat-malaikat yang tidak
taat pada batas-batas kekua-
saan mereka (ayat 6)—Roh-
roh pradunia yang memilih
untuk mengikuti Setan

Mencemarkan tubuh (ayat
8)—Menuruti hawa nafsu
jasmani

Menghina kekuasaan Allah
serta menghujat semua yang
mulia di surga (ayat 8)—
Menolak kepemimpinan Allah
serta berbicara jahat tentang
Dia dan para pemimpin-Nya

Kedurhakaan (ayat 11)—
Pemberontakan, penolakan

Kata-kata nista (ayat 15)—
Kata-kata jahat, tajam

Perkataan-perkataan yang
bukan-bukan (ayat 16)—
Menyombongkan diri atau
berbicara dengan congkak 

Merampas mereka dari api
(ayat 23)—Membantu mereka
keluar dari kekuasaan Setan
dan para pengikutinya

Bencilah pakaian mereka
yang dicemarkan oleh kei-
nginan-keinginan dosa (ayat
23)—Tidak memiliki keingin-
an untuk berbuat dosa

Surat Umum Yudas
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah salah satu dari kegiatan-kegiatan berikut (A atau B)
sewaktu Anda mempelajari Yudas.

Buatlah Sebuah Gambar

1. Buatlah gambar mengenai hal-hal yang diuraikan dalam
Yudas 1:12–13.

2. Bandingkanlah hal-hal yang terjadi terhadap awan tanpa
air, pohon tanpa buah, buih ombak di laut, dan bintang de-
ngan hal-hal yang akan terjadi kepada orang jahat pada
Kedatangan Kedua. (Gunakanlah Yudas 1:5–7, 11, 14–15 un-
tuk memperoleh bantuan).

A

Pelajaran dari Sejarah

Yudas tahu bahwa ajaran-ajaran palsu dapat menuntun orang
pada dosa dan ketidakbahagiaan serta dia memberikan beberapa
contoh. Periksalah setiap kasus berikut dan jelaskan bagaimana
contoh-contoh itu sama dengan gambaran tentang awan tanpa
air dan pohon tanpa buah yang disebutkan dalam Yudas 1:12.

1. Orang-orang dari Sodom dan Gomora (lihat ayat 7–8)

2. Perumpamaan tentang Setan yang bertengkar dengan
Mikhael (Adam; lihat ayat 9)

3. Kain mencemooh Allah dan Bileam berusaha memperoleh
uang dari karunia yang dia terima dari Allah (lihat ayat 11)

B

Tentang Apakah Wahyu Ini?

Latar Belakang Sejarah

Yohanes menerima dan menulis wahyu ini sewaktu dia menjadi
tahanan di pulau Patmos, di Laut Aegean. Pada waktu itu, pe-
merintah Roma menganiaya orang-orang Kristen dan sebagian
besar dari para Rasul Yesus telah mati syahid demi iman mereka.

PA
LE

ST
IN

A

Laut Tengah

Smirna

Pergamus

Efesus Laodikia

SIPRUSKRETA

Filadelfia

Tiatira
Sardis

Pulau 
Patmos

Laut 
Aegean

Ketika memikirkan tentang kitab Wahyu, banyak orang segera
berpikir tentang nubuat-nubuat mengenai zaman akhir, binatang-
binatang, dan misteri-misteri lainnya yang dicatat dalam bahasa
simbolis. Wahyu memang berisikan hal-hal itu, tetapi seperti
yang dicatat Rasul Yohanes dalam ayat-ayat pertama, kitab ini
adalah wahyu tentang Yesus Kristus yang diberikan kepada
hamba-Nya, yang memberikan kesaksian tentang hal-hal yang
dia lihat dan tentang kesaksiannya mengenai Kristus (lihat
Wahyu 1:1–2). Dengan lain perkataan, pesan utama kitab
Wahyu adalah sama seperti yang terdapat dalam kitab-kitab
lainnya—yaitu mewahyukan atau mengajarkan tentang Yesus
Kristus serta mengundang kita untuk datang kepada-Nya.

Sewaktu Anda membaca kitab Wahyu, temukanlah ajaran-
ajarannya tentang Yesus Kristus. Bahasa dan gambaran simbolik
dalam kitab ini pada mulanya mungkin kelihatan menantang, te-
tapi Anda akan mendapati bahwa hal-hal tersebut memperdalam
pemahaman Anda tentang misi Kristus dan tentang kuasa-Nya.

Banyak anggota lainnya diperlakukan dengan kejam di Roma
dan di tempat-tempat lainnya di kerajaan Roma.

Mengurbankan nyawa bagi Juruselamat adalah kemungkinan
yang sangat nyata bagi para Orang Suci pada masa itu. Di
tengah-tengah masa yang sulit itu, tidaklah sulit untuk mem-
bayangkan para Orang Suci bertanya-tanya mengapa mereka
mengalami pencobaan seperti itu dan hal yang akan dilakukan
Tuhan sebagai tanggapan terhadap kejahatan semacam itu di
bumi—khususnya kejahatan yang secara khusus ditujukan ke-
pada umat Tuhan. Wahyu Tuhan kepada Yohanes ini mengung-
kapkan gambaran yang lebih besar atau lebih agung dari
rencana Allah dan menolong para Orang Suci di masa itu lebih
memahami penganiayaan dan kemenangan yang terlihat dari
kejahatan melawan kebaikan di dalam kehidupan ini. Para
Orang Suci di zaman kita yang juga bertanya-tanya mengenai
peperangan antara kebaikan melawan kejahatan dan kekuatan
iblis yang tampaknya nyata di bumi juga akan memperoleh do-
rongan semangat dan pengharapan dalam pesan kitab Wahyu.

Untuk Zaman Kita
Tiga pasal pertama Wahyu berisikan nasihat kepada tujuh jema-
at Gereja di masa Yohanes, tetapi nasihatnya dapat diterapkan
di zaman kita. Sebagian besar dari hal-hal yang dilihat Yohanes
dalam penglihatan melambangkan peristiwa-peristiwa yang
akan terjadi di zaman akhir sebelum Kedatangan Kedua Yesus
Kristus dan pada waktu Milenium (lihat 1 Nefi 14:14–28). Oleh
karena itu, khususnya para Orang Suci di zaman kita seharus-
nya secara khusus berminat terhadap pesan-pesannya.

Tantangan dari Yohanes
Sebelum Yohanes menjelaskan hal-hal yang dia lihat di dalam
penglihatan dan sebelum dia memberikan nasihat apa pun ke-
pada gereja-gereja di masanya, dia mengatakan bahwa kita akan
diberkati jika kita mau membaca dan “mendengarkan kata-
kata nubuat ini, dan yang menuruti [mematuhi] apa yang ada
tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat” (Wahyu
1:3). Sewaktu Anda membaca kitab Wahyu Anda hendaknya
mempertimbangkan secara serius tantangannya untuk mende-
ngarkan dan mematuhi. Anda tinggal di zaman ketika peristiwa-
peristiwa yang ditulis di dalam kitab ini “sudah dekat”—itu
telah terjadi di zaman kita atau masih akan terjadi.

Wahyu kepada Yohanes
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Kita tidak tahu mengapa Yohanes berada di pulau Patmos, te-
tapi kita tahu bahwa pulau itu terutama sekali merupakan
tempat penjara Roma. Orang-orang Kristen mengalami pe-
nganiayaan berat pada bagian akhir abad pertama. Yohanes
sendiri dibuang ke Pulau Patmos demi firman Allah dan de-
mi kesaksian akan Yesus Kristus (lihat Wahyu 1:9). Akan te-
tapi, bahkan dalam keadaan seperti itu, Yohanes dikuasai oleh
Roh “pada hari Tuhan” (Wahyu 1:10) dan memiliki sebuah
penglihatan yang menakjubkan tentang Yesus Kristus, yang
akan kita baca dalam Wahyu 1.

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 1

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan B sewaktu Anda mempelajari
Wahyu 1.

Wahyu tentang Yesus Kristus

Di dalam buku catatan Anda, buatlah daftar hal-hal yang Anda
pelajari tentang Yesus Kristus dari Wahyu 1.

1. Jawablah salah satu di antara dua pertanyaan berikut:
Apakah yang telah Anda pelajari tentang Yesus Kristus da-
lam Wahyu 1 yang sebelumnya tidak Anda ketahui tentang
diri-Nya? Hal apakah yang paling membuat Anda terkesan
tentang Kristus sewaktu Anda membaca hal-hal yang ditulis
Yohanes tentang Dia?

2. Mengapa menurut Anda penting untuk mengetahui hal-hal
tentang Yesus ini sewaktu Anda mulai membaca Wahyu?

Menafsirkan Simbol-Simbol Penting

Temukanlah simbol-simbol berikut dalam Wahyu 1 dan tulislah
pendapat Anda tentang hal yang dilambangkan oleh simbol

B

A

Menyatakannya (ayat 1)—
Mewahyukan atau menyam-
paikannya

Yang pertama bangkit dari
antara orang mati (ayat 5)—
Yang pertama dibangkitkan

Kuasa (ayat 6)—Wewenang,
memerintah, menguasai

Alfa dan Omega (ayat 8, 11)—
Huruf pertama dan terakhir
dari abjad Yunani; gelar yang
diberikan kepada Juruselamat

Kesusahan (ayat 9)—
Pencobaan dan kesulitan

Pada hari Tuhan (ayat 10)—
Hari Sabat orang Kristen
(Minggu), hari ketika Tuhan
dibangkitkan

Dadanya berlilitkan ikat
pinggang (ayat 13)—
Dililitkan di sekitar dada

Wajah-Nya (ayat 16)—
Penampilan, khususnya eks-
presi wajah

Wahyu 1
Wahyu tentang Yesus Kristus

masing-masing dan hal yang diajarkan simbol tersebut kepada
kita. Dalam Wahyu 1:20 Tuhan menjelaskan makna dari bebera-
pa simbol yang dilihat Yohanes. (Anda mungkin perlu membaca
kembali “Carilah Perlambangan dan Makna-Makna Simbolis,”
hlm. “000“ (5) untuk menolong Anda menafsirkannya).

• Tujuh kaki dian dari emas (lihat Wahyu 1:12–13, 20; lihat juga
3 Nefi 18:24)

• Penampilan putih Juruselamat (lihat Wahyu 1:14; lihat juga
Alma 13:24)

• Tujuh bintang di tangan kanan Juruselamat (lihat Wahyu
1:16, 20).

• Lidah Juruselamat dibandingkan dengan pedang bermata
dua (lihat Wahyu 1:16; lihat juga Helaman 3:29)

• Wajah Juruselamat bersinar-sinar bagaikan matahari (lihat
Wahyu 1:16; lihat juga A&P 88:7)

Wahyu 2–3 berisikan nasihat yang diberikan Yohanes kepa-
da tujuh jemaat Gereja pada masanya. Akan tetapi, Anda
akan memerhatikan bahwa Yohanes hanyalah seorang utus-
an; kata-kata tersebut adalah nasihat dari Tuhan. Seperti na-
sihat yang diberikan kepada kita melalui para pemimpin kita
di zaman sekarang, tujuan nasihat dalam Wahyu 2–3 ada-
lah untuk memberikan dorongan semangat kepada para ang-
gota agar hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus dan
menerima berkat-berkat injil. Tidaklah terlalu sulit untuk
memahami bagaimana nasihat yang diberikan dalam pasal-
pasal ini berlaku juga bagi anggota Gereja di zaman kita.
Anda secara khusus akan berkeinginan untuk mencatat
janji-janji yang diberikan Tuhan kepada orang yang setia.
Janji-janji ini juga masih berlaku di zaman sekarang:

Wahyu 2–3
Nasihat bagi 

Tujuh Jemaat Gereja

181



Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 2

Wahyu 2—Perubahan-Perubahan Penting dari
Terjemahan Joseph Smith
Terjemahan Joseph Smith untuk Wahyu 2:1, 8, 12, dan 18 meng-
ubah kata malaikat dengan hamba. (Kata itu juga diubah dalam
Wahyu 3). Dalam Wahyu 2:22 Terjemahan Joseph Smith meng-
ubah kata ranjang orang sakit dengan neraka. Terjemahan Joseph
Smith juga mengubah Wahyu 2:26–27, memperjelas bahwa
“tongkat besi” yang akan digunakan Yesus untuk memerintah
adalah firman Allah (lihat 1 Nefi 15:23–24) dan bahwa Dia me-
merintah dengan kebenaran, keadilan serta kesetaraan—bukan
dengan kekerasan seperti yang tercermin dalam ayat 27.

Wahyu 2:2, 9, 13, 19 (lihat juga Wahyu 3:1, 8, 15)—
“Aku Tahu Segala Pekerjaanmu”
Tuhan menjelaskan kepada setiap jemaat bahwa Dia melihat
dan tahu segala perbuatan mereka. Dia dapat mengatakan hal
yang sama kepada kita. Dia tahu segala pikiran, perkataan, dan
tindakan kita.

Wahyu 2:7, 11, 17, 26 (lihat juga Wahyu 3:5, 12, 21)—
“Barang Siapa Menang”
Janji Tuhan kepada jemaat-jemaat Gereja diucapkan secara ber-
beda, tetapi semua itu merujuk pada kehidupan kekal dan per-
muliaan di kerajaan selestial. Akan membantu dan menarik jika
kita membaca permuliaan diuraikan secara berbeda-beda dalam
Wahyu 2–3.

• “Pohon kehidupan” (Wahyu 2:7) merujuk pada kehidupan
kekal (lihat Wahyu 22:2).

• “Mahkota kehidupan” (Wahyu 2:10) dan janji-janji memerin-
tah (lihat Wahyu 2:27) merujuk pada berkat dalam kerajaan
selestial untuk memerintah sebagai raja dan imam untuk
selama-lamanya (lihat A&P 76:56).

• Batu putih dengan sebuah nama baru padanya (lihat Wahyu
2:17) hanya diberikan kepada mereka yang memperoleh kera-
jaan selestial (lihat A&P 130:10–11).

Mencobai (ayat 2, 10)—
Menguji (untuk memastikan
apakah mereka setia)

Tetap sabar (ayat 3)—Tahan
menanggung

Pengikut-pengikut Nikolaus
(ayat 6, 15)—Kelompok orang
yang percaya pada ajaran-
ajaran palsu dan yang
mengizinkan—bahkan men-
dorong—tindakan-tindakan
tidak bermoral, tetapi yang
tampaknya melakukannya
secara diam-diam

Kesusahan (ayat 9–10, 22)—
Pencobaan dan penderitaan

Fitnah (ayat 9)—Berbicara
bohong atau tidak hormat
tentang hal-hal yang kudus

Kematian yang kedua (ayat
11)—Disingkirkan dari hadirat
Tuhan untuk selama-lamanya

Berpegang (ayat 13, 25)—
Tetap setia

Menyesatkan (ayat 20)—
Menggoda

Tembikar tukang periuk (ayat
27)—Tembikar dari tanah liat

Diremukkan (ayat 27)—
Dihancurkan berkeping-
keping

Bintang timur (ayat 28)—
Merujuk kepada Yesus
Kristus (lihat Wahyu 22:16)

• Mereka yang berpakaian putih dan yang namanya dicatat di
dalam kitab kehidupan (lihat Wahyu 3:4–5) adalah mereka yang
dikuduskan dan mewarisi kerajaan selestial (lihat A&P 88:2).

• Mereka yang padanya dituliskan nama Allah (lihat Wahyu
3:12) sendirinya adalah para allah, yang merupakan berkat
yang dijanjikan kepada mereka yang dipermuliakan (lihat
A&P 76:58).

• Duduk bersama-sama dengan Kristus di takhta-Nya (lihat
Wahyu 3:21) artinya menjadi seperti Dia. Berkat ini hanya di-
berikan kepada mereka yang mewarisi permuliaan di tingkat
kerajaan selestial tertinggi (lihat A&P 132:20).

Penting diketahui bahwa janji-janji permuliaan ini diberikan se-
telah Tuhan menjelaskan cara-cara orang telah berbuat dosa.
Tuhan penuh belas kasih, dan mereka yang telah berdosa dapat
memperoleh kehidupan kekal jika mereka mau bertobat.

Wahyu 3

Wahyu 3:1—“Engkau Dikatakan Hidup, Padahal
Engkau Mati”
Penatua Spencer W. Kimball, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, mengajarkan, “Ada banyak orang di
Gereja ini sekarang yang mengira mereka hidup, padahal mere-
ka mati dalam hal-hal rohani .... Pelayanan mereka lebih tertuju
pada hukum yang tertulis dan bukan pada Roh” (dalam
Conference Report, April 1951, 105).

Wahyu 3:20—“Aku Berdiri di Muka Pintu dan
Mengetuk”
Penatua Spencer W. Kimball, yang waktu itu adalah anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, menceritakan kisah berikut mengenai
Wahyu 3:20,

“Holman Hunt, seorang seniman, merasa terilhami untuk melu-
kiskan tulisan suci yang menggetarkan ini di atas kanvas. Suatu
hari dia sedang memperlihatkan lukisan ‘Kristus Mengetuk
Pintu’ kepada seorang teman dan temannya tiba-tiba mengata-
kan, ‘Ada satu hal yang keliru mengenai lukisanmu.’

‘Apakah itu?’ tanya seniman itu.

‘Pintu yang diketuk Yesus tidak ada gagangnya,’ ujar temannya.

‘Ah,’ ujar Pak Hunt menjawab, ‘itu bukan kesalahan. Kamu ta-
hu, ini adalah pintu ke hati manusia. Pintu ini hanya dapat di-
buka dari dalam.’

Demikianlah adanya. Yesus mungkin berdiri dan mengetuk, te-
tapi kita masing-masing memutuskan apakah akan membuka-
nya. Roh tidak memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang
bergerak. Orang itu sendirilah yang harus mengambil inisiatif”
(The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Turutilah itu (ayat 3, 11)—
Tetaplah kamu setia

Mencemarkan (ayat 4)—
Mengotori (kotor secara roha-
ni karena dosa)

Kunci Daud (ayat 7)—Kuasa
untuk memerintah

Amin (ayat 14)—Suatu istilah
yang merujuk kepada Kristus

yang artinya “satu-satunya
yang benar”

Melarat (ayat 17)—Menderita

Minyak untuk melumas ma-
ta (ayat 18)—Obat mata

Tegor dan hajar (ayat 19)—
Diperbaiki dan didisiplinkan 

Relakanlah hatimu (ayat
19)—Tulus dan tekun
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Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua kegiatan berikut (A dan B) sewaktu Anda
mempelajari Wahyu 2–3.

Susunlah Apa yang Anda Baca

Nasihat Tuhan kepada setiap dari ke tujuh jemaat Gereja di Asia
mengikuti suatu pola: Dia mengulang salah satu uraian tentang
diri-Nya dari Wahyu 1, Dia memberi tahu para anggota jemaat
hal-hal yang mereka lakukan yang berkenan bagi-Nya, Dia
memberi tahu mereka dalam hal-hal apa mereka perlu bertobat,
dan Dia memberi tahu mereka berkat-berkat yang akan datang
jika mereka setia. Buatlah bagan di dalam buku catatan Anda
seperti contoh di bawah, dan isilah dengan keterangan yang
Anda temukan dalam Wahyu 2–3.

Menerapkan Tulisan Suci dalam
Kehidupan Anda

1. Nasihat apakah yang diberikan kepada ketujuh jemaat Gereja
di Asia yang menurut Anda paling berlaku di Gereja seka-
rang? Mengapa?

2. Yang manakah di antara janji-janji yang diberikan Tuhan ke-
pada ketujuh jemaat (lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk
Wahyu 2) yang paling mengilhami Anda untuk mencari kehi-
dupan kekal? Mengapa?

Wahyu 4 mengawali penglihatan Yohanes tentang peristiwa-
peristiwa di masa yang akan datang—“apa yang harus

Wahyu 4
“Apa yang Harus 

Terjadi Sesudah Ini”

B

Berkat-
berkat yang
dijanjikan

Hal-hal
yang mere-

ka perlu
pertobatkan

Hal-hal yang
mereka lakukan
yang berkenan

bagi Tuhan

Uraian
tentang
KristusKota

Efesus (lihat
Wahyu 2:1–7)

Smirna (lihat
Wahyu 2:8–11)

Pergamos (lihat
Wahyu 2:12–17)

Tiatira (lihat
Wahyu 2:18–29)

Sardis (lihat
Wahyu 3:1–6)

Filadelfia (lihat
Wahyu 3:7–13)

Laodikia (lihat
Wahyu 3:14–22)

A

terjadi sesudah ini” (ayat 1). Laporannya tentang pengli-
hatan ini meliputi seluruh sisa kitab Wahyu. Meskipun la-
poran ini kadang-kadang merujuk pada peristiwa-peristiwa
yang terjadi sebelum Yohanes lahir, peristiwa-peristiwa ter-
sebut diperlihatkan agar dapat mengajarkan dengan lebih
baik hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam Wahyu 4 Yohanes menguraikan sebuah penglihatan
yang dia peroleh tentang takhta Allah. Nabi Joseph Smith
menerima penafsiran dari beberapa simbol dalam pasal ini
(lihat A&P 77:1–5).

Di dalam penglihatannya, Yohanes melihat takhta Allah.
Dia juga melihat bahwa Allah memegang sebuah kitab yang
ditutup dengan tujuh meterai (lihat Wahyu 5:1). Yesus
Kristus adalah satu-satunya orang yang layak untuk mem-
buka kitab ini, yang memang Dia lakukan, satu meterai de-
mi satu. Sewaktu Dia membuka setiap meterai, Yohanes
melihat sebuah penglihatan tentang hal-hal yang terdapat
dalam bagian kitab itu. Wahyu 6:1–11 menceritakan ten-
tang pembukaan kelima meterai pertama. Pembukaan mete-
rai keenam dimulai dalam Wahyu 6:12 dan diteruskan
sampai pasal 7. Ajaran dan Perjanjian 77:6–7 mengajarkan
kepada kita bahwa ketujuh meterai tersebut melambangkan
seribu tahun sejarah. Oleh karena itu, hal-hal yang dilihat
Yohanes sewaktu masing-masing meterai dibuka melam-
bangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama seribu ta-
hun sejarah tersebut—meterai pertama melambangkan
seribu tahun pertama setelah Kejatuhan, meterai kedua me-
lambangkan seribu tahun kedua, dan seterusnya.

Wahyu 5–7
Sebuah Kitab dengan 

Tujuh Meterai
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Wahyu 5

Wahyu 5:1, 5 (lihat juga Wahyu 1:4; 2:1; 8:2)—Apakah
Makna Nomor Tujuh?
Nomor tujuh terdapat di seluruh kitab Wahyu. Misalnya, Yohanes
menulis ke tujuh jemaat Gereja (lihat Wahyu 2–3). Dia melihat se-
buah kitab dengan tujuh meterai (lihat Wahyu 5), tujuh sangkaka-
la mengumumkan hukuman terhadap bumi (lihat Wahyu 8–9; 11),
dan tujuh cawan kemurkaan dicurahkan ke atas bumi (lihat
Wahyu 16). Kata Ibrani untuk angka tujuh, sheva, adalah kata
yang melambangkan kepenuhan atau kesempurnaan dan mung-
kin merupakan bagian dari perlambangan dalam laporan
penglihatanYohanes. Tulisannya kepada tujuh jemaat mungkin
merupakan cara simbolis berbicara kepada seluruh Gereja.

Wahyu 5:1–2, 5 (lihat juga Wahyu 6:1, 3, 5, 7, 9, 12)—
Meterai
Di zaman dahulu, dokumen, gulungan, dan catatan resmi ditu-
tup dengan membubuhkan meterai lilin yang biasanya diberi cap
yang menyatakan orang yang membubuhkan meterai tersebut.
Dokumen-dokumen yang dimeterai seperti itu hanya boleh dibu-
ka oleh orang yang memiliki wewenang dan dihadiri oleh saksi-
saksi. Dalam hal ini, “kehendak, rahasia-rahasia, dan pekerjaan
Allah” (A&P 77:6) dicatat di dalam kitab yang dilihat Yohanes.
Hanya Kristus yang memiliki wewenang dan layak untuk mem-
bukanya. Hal yang sama berlaku bagi kehidupan kekal. “Hanya
Dia mengizinkan kita masuk surga” (“Ada Bukit yang Sangat
Jauh,” Nyanyian Rohani, no. 83; huruf miring ditambahkan).

Wahyu 6

Wahyu 6:1, 3, 5, 7 (lihat juga Wahyu 4:6–9)—Keempat
Makhluk
Keempat makhluk tersebut dikenali sebagai jenis makhluk pa-
ling tinggi, atau paling kuat di antara segala jenis makhluk—si-
nga di antara binatang buas, lembu jantan di antara binatang
ternak (yang digunakan oleh manusia), elang di antara burung,
dan manusia di antara semua makhluk hidup. Ajaran dan
Perjanjian 77:2–4 memberikan komentar yang diilhami meng-
enai keempat makhluk ini.

Wahyu 6–7—Perlambangan dalam Keenam Meterai
Wahyu modern mengajarkan kepada kita bahwa setiap meterai
melambangkan masa seribu tahun sejarah (lihat pendahuluan
untuk Wahyu 5–7 di atas).

Timbangan (ayat 5)—Alat
pengukur berat

Membalaskan darah kami
(ayat 10)—Keadilan yang
pasti bagi yang mati syahid

Karung rambut (ayat 12)—Di
Israel zaman dahulu, ketika
orang berada atau ingin
memperlihatkan bahwa me-
reka telah bertobat mereka
mengenakan rambut [bulu],
atau kulit dari kambing hitam
sebagai pakaian mereka.

Singa dari suku Yehuda, ya-
itu tunas Daud (ayat 5)—
Yesus Kristus (lihat Kejadian
49:9; Yesaya 11:10)

Cawan (ayat 8)—Wadah,
mangkok

Ketika meterai pertama dibuka, Yohanes melihat seseorang ber-
mahkota menunggangi seekor kuda putih dan merebut keme-
nangan. Penatua Bruce R. McConkie mengatakan bahwa ini
melambangkan Henokh, yang membantu umat-Nya menakluk-
kan musuh-musuh mereka—termasuk Setan—dan mendirikan
sebuah kota kemurnian dan kesalehan yang dilambangkan oleh
kuda putih (lihat Doctrinal New Testament Commentary,
3:476–478). Pembukaan meterai kedua mengungkapkan keke-
rasan, kematian, dan kehancuran yang terjadi pada masa Nuh
dan Air Bah.

Pembukaan meterai ketiga melambangkan masa ketika umat
Allah dilanda bencana kelaparan. Abraham pindah karena ben-
cana kelaparan, dan sejarah keluarga Yakub (Israel) sangat ter-
pengaruh oleh bencana kelaparan tersebut. Pembukaan meterai
keempat mengingatkan kita bahwa masa antara tahun 1000S.M.
dan kelahiran Kristus adalah masa peperangan di antara umat
perjanjian. Itu adalah masa ketika mereka ditaklukkan, ditawan,
dan diceraiberaikan ke seluruh dunia oleh orang asing. Meterai
kelima mengungkapkan hal-hal yang dialami oleh para Orang
Suci yang setia di masa Yohanes—yang menyerahkan nyawa
mereka demi kesaksian mereka.

Peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam pembukaan mete-
rai keenam lebih terperinci. Peristiwa-peristiwa itu berhubung-
an dengan masa kelegaan dalam persiapan untuk Kedatangan
Kedua Juruselamat.

Wahyu 6:6—Apakah Makna Harga Gandum dan Jelai?
Secupak gandum cukup untuk memberikan makan satu orang
selama satu hari. Sedinar adalah upah satu hari kerja di masa
itu. Ini menunjukkan bahwa harga makanan mahal karena ben-
cana kelaparan. Harga jelai lebih murah, tetapi kualitasnya lebih
rendah dan hanya digunakan oleh orang pada saat terjadi ben-
cana kelaparan. Kiasan tentang orang yang membawa timbang-
an dalam Wahyu 6:5 mengisyaratkan bahwa makanan diberikan
dalam jumlah yang tepat—sekali lagi mengisyaratkan adanya
bencana kelaparan.

Wahyu 7

Wahyu 7:3–8—Memeteraikan Hamba-Hamba Allah pa-
da Dahi Mereka
Di zaman Yohanes adalah lazim bagi orang yang menyembah
allah palsu untuk menandai dahi mereka (atau kadang-kadang
tangan mereka) dengan nama atau simbol allah mereka. Mereka
yang percaya pada ajaran Juruselamat tidak menandai diri me-
reka. Dari Wahyu 3:12 dan 22:1–5 kita belajar bahwa orang yang
benar diberi nama Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka sen-
diri adalah seperti Allah dan menerima “rupa-Nya di dalam
wajah [mereka]” (Alma 5:14). Simbol tersebut mungkin meng-
isyaratkan kepada kita bahwa pikiran mereka selalu tertuju ke-
pada Allah mereka—bahwa mereka “selalu mengingat Dia”
(lihat A&P 20:77, 79).

Kesusahan (ayat 14)—
Pencobaan dan penganiayaan
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Beberapa penjelasan kenabian tentang pemeteraian 144.000 orang
terdapat dalam Ajaran dan Perjanjian 77:9–11.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah paling sedikit tiga dari lima kegiatan berikut (A–E)
sewaktu Anda mempelajari Wahyu 5–7.

Jelaskan Sebuah Ajaran Penting

Apakah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan malaikat
dalam Wahyu 5:2?

Bagaimanakah Dia Dapat Menjadi
Keduanya?

1. Nama-nama apakah yang diberikan kepada Yesus dalam
Wahyu 5:5–6 yang secara simbolis bertentangan satu
sama lain?

2. Jelaskan bagaimana masing-masing nama melambangkan
Yesus dan bagaimana Dia dapat menjadi keduanya.

Menghormati Juruselamat

1. Uraikan hal yang diberitahukan Wahyu 5 kepada kita yang
dilakukan oleh orang-orang di surga untuk memuji dan
menghormati Yesus. Mengapa menurut Anda mereka terus
menghormati-Nya di surga?

2. Sebutkan paling sedikit dua cara Anda dapat menghormati
Yesus di bumi ini. Cantumkan satu cara yang tidak diuraikan
dalam Wahyu 5 dan jelaskan bagaimana menurut Anda tin-
dakan Anda akan menghormati-Nya.

Tulislah Sebuah Resep Obat

1. Apakah nama penunggang kuda dalam penglihatan Yohanes
mengenai meterai keempat? Siapakah yang mengikuti tak
jauh di belakangnya?

2. Dengan bantuan 2 Nefi 9:6–14, uraikan bagaimana keduanya
dapat dikalahkan.

Perlindungan Rohani di Zaman Akhir

1. Peristiwa-peristiwa yang dilihat Yohanes pada pembukaan
meterai keenam sebelum Kedatangan Kedua Kristus secara
khusus penting bagi Orang Suci di zaman sekarang. Dia
menguraikannya sebagai hari besar murka dan bertanya-ta-
nya siapa yang akan mampu menanggungnya (lihat Wahyu
6:17). Dari Wahyu 7, apakah yang dilihat Yohanes yang me-
nunjukkan bahwa orang benar akan diselamatkan pada hari
penghakiman?

2. Selain 144.000 orang yang menerima berkat ini, berapa ba-
nyak orang lagi yang juga disertakan? (lihat Wahyu 7:9).

3. Berdasarkan uraian dalam Wahyu 7:13–17, mengapa orang-
orang tersebut diselamatkan? Mengapa Anda ingin menjadi
salah satu di antara mereka? (Pertimbangkan juga penjelasan
tentang “pemeteraian” dalam bagian “Memahami Tulisan
Suci” untuk Wahyu 7:3–8).

4. Apakah menurut Anda merupakan dua simbol atau perlam-
bang yang paling mengesankan dalam Wahyu 7 yang dapat
Anda gunakan dalam sebuah ceramah mengenai perlindung-
an rohani di zaman akhir? Jelaskan cara Anda akan menggu-
nakannya.

E

D

C

B

A

Wahyu 8 diawali dengan pembukaan meterai ketujuh. Hal
yang dilihat Yohanes setelah meterai ketujuh dibuka dicatat
dalam Wahyu 8–22. Seperti bagan berikut membantu kita
memahaminya, meterai ketujuh tampaknya merupakan fo-
kus dari kitabWahyu.

Wahyu 8–9
Tujuh Malaikat dalam 

Meterai Ketujuh

Rangkuman Ketujuh Meterai

Meterai 
Pertama

Meterai 
Ketiga

1000 tahun pertama Henokh

Meterai 
Kedua

1000 tahun kelimaMeterai 
Kelima

Kerajaan-
kerajaan

Peperangan 
dan Air Bah

1000 tahun keempat Meterai 
Keempat

1000 tahun kedua

1000 tahun keenam

Meterai 
Ketujuh

Meterai 
Keenam

Bencana 
kelaparan

1000 tahun ketiga

Orang-orang 
yang mati syahid

Pemulihan dan 
bencana-bencana alam

1000 tahun ketujuh Milenium

Z
am

an
 A

kh
ir

Yo
ha

ne
s

Z
am

an
 d

ah
ul

u

Kuda hijau 
kuning

Kuda hitam 

Kuda merah 
padam

Kuda putih
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Dalam Wahyu 8 kita membaca tentang doa para Orang
Suci yang dilambangkan oleh asap kemenyan naik ke surga.
Karena doa Orang-Orang Suci yang saleh dalam kesengsa-
raan besar mereka, enam malaikat—masing-masing secara
bergiliran—datang untuk menghukum orang jahat di du-
nia. Wahyu 8 menceritakan tentang keempat malaikat per-
tama dan Wahyu 9 menceritakan tentang malaikat kelima
dan keenam, yang memberikan hukuman bahkan jauh lebih
dramatis dan dahsyat daripada keempat malaikat sebelum-
nya. Wahyu 10 menceritakan tentang seorang malaikat
ketujuh yang turun. Hal-hal yang terjadi pada waktu ke-
munculannya berbeda dengan yang terjadi saat keenam
malaikat pertama.

Ada dua hal yang tampaknya penting dalam Wahyu 9.
Pertama, kita membaca bahwa hukuman oleh malaikat keli-
ma hanya datang kepada orang yang “tidak memakai mete-
rai Allah di dahinya” (ayat 4), yang menekankan kembali
pentingnya perlindungan rohani—dan sering kali jasma-
ni—yang diberikan melalui kepatuhan terhadap tata cara-
tata cara injil. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah
bahwa meskipun Tuhan mengirimkan penghancuran-peng-
hancuran ini untuk mendorong orang agar bertobat (lihat
A&P 43:20–25), setelah enam malaikat “meniup sangkaka-
la” hukuman mereka, orang jahat masih juga belum diya-
kinkan untuk bertobat (lihat Wahyu 9:20–21). Seperti pada
zaman Nuh dan tahun-tahun terakhir bangsa Nefi dalam
Kitab Mormon, orang tampaknya menjadi sedemikian ja-
hatnya sehingga pertobatan menjadi hampir mustahil.

Ada banyak perlambangan dalam Wahyu 8–9. Seperti da-
lam pasal-pasal sebelumnya yang telah Anda baca, perlam-
bangan yang digunakan Yohanes mungkin bukan yang

Penekanan dalam kitabWahyu

Meterai Pertama
1000 tahun pertama

Peristiwa-peristiwa 
sebelum Kejatuhan

5 ayat (Wahyu 12:7–12)
Perang di surga

Bumi menjadi sebuah 
kerajaan selestial

11 ayat (Wahyu 6:1–11)
Meterai pertama sampai kelima

14 ayat (Wahyu 6:12–7:8)
Meterai keenam

211 ayat (Wahyu 8–19)
Dari pembukaan meterai 
ketujuh sampai Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus

6 ayat (Wahyu 20:1–6)
Milenium

9 ayat (Wahyu 20:7–15)
Kejadian-kejadian terakhir

33 ayat (Wahyu 21:1–22:6)
Bumi diselestialkan

Meterai Kedua
1000 tahun kedua

Meterai Ketiga
1000 tahun ketiga

Meterai Keempat
1000 tahun keempat

Meterai Kelima
1000 tahun kelima

Meterai Keenam
1000 tahun keenam

Meterai Ketujuh
1000 tahun ketujuh

Diadaptasi dari Gerald N. Lund, “The Book of Revelation—Three Keys for Making It a Book of 
Revelation,” dalam A Symposium on the New Testament (1980), 120.

Kelahiran 
Yesus

sebenarnya telah diperlihatkan kepadanya, tetapi secara
simbolis melambangkan hal-hal yang dia lihat.

Karena Wahyu 9 menceritakan tentang malaikat kelima
dan keenam, mungkin dikira bahwa pasal ke 10 akan men-
ceritakan tentang malaikat ketujuh. Sebaliknya kita memba-
ca tentang “seorang malaikat lain” (ayat 1) yang turun
untuk mengajarkan kepada Yohanes hal-hal yang harus ter-
jadi sebelum malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan
tentang peranan Yohanes di dalam peristiwa-peristiwa
zaman akhir yang dia lihat di dalam penglihatan.

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 10

Wahyu 10:8–11—Apakah “Gulungan Kitab” yang
Dimakan Yohanes?
Ajaran dan Perjanjian 77:14 mengungkapkan apa yang dilam-
bangkan gulungan kitab itu. Seperti yang ditegaskan dalam
Ajaran dan Perjanjian 7, Yohanes diubah rupa. Dia mengalami
suatu perubahan di dalam tubuhnya yang memungkinkan dia
untuk hidup tanpa penuaan atau mengalami rasa sakit jasmani.
Hal ini memungkinkan dia untuk menunaikan misi khusus
yang diberikan kepadanya dalam Wahyu 10. Pada bulan Juni ta-
hun 1831, Nabi Joseph Smith “menubuatkan bahwa Yohanes
Pewahyu pada waktu itu berada di antara Sepuluh Suku Israel
yang telah dibawa pergi oleh Salmaneser, raja Asyur, untuk
mempersiapkan mereka bagi kembalinya mereka dari ketercerai-
beraian mereka yang panjang” (History of the Church, 1:176).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Wahyu 10.

Panggilan Misi

1. Yohanes yang memakan gulungan kitab (lihat Wahyu
10:8–11) melambangkan pemanggilannya pada sebuah misi
khusus bagi Tuhan. Bacalah 2 Nefi 32:3 dan jelaskan apa pen-
dapat Anda dilambangkan oleh Yohanes yang memakan gu-
lungan kitab dan mengapa dia mau melakukan hal ini
sebelum dia melayani misinya (lihat juga A&P 11:21–22).

A

Sama seperti (ayat 1)—
Menyerupai

Rahasia (ayat 7)—Hal-hal
yang tidak diketahui semua
orang di dunia

Wahyu 10
Misi Yohanes
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2. Carilah dua kata yang digunakan untuk menguraikan rasa
gulungan itu bagi Yohanes. Tulislah apa pendapat Anda mak-
na dari kedua hal ini (lihat juga Alma 17:4–5; 26:28–33).

Wahyu 11 menceritakan tentang malaikat ketujuh meniup
sangkakalanya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Yohanes me-
lihat peristiwa penting lainnya yang berlangsung lebih dari
tiga tahun. Carilah peristiwa itu sewaktu Anda membaca.
Juga carilah hal-hal yang terjadi ketika sangkakala ketujuh
ditiup dan bagaimana itu berbeda dari hal-hal yang terjadi
ketika keenam sangkakala sebelumnya ditiup.

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 11

Wahyu 11:2–3—“Empat Puluh Dua Bulan” dan
1.260 Hari
Wahyu 11:2 mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi akan
“menginjak-injak” Yerusalem selama empat puluh dua bulan,
yaitu tiga setengah tahun. Ini merujuk pada zaman kemurtadan
ketika pekerjaan Tuhan secara simbolis diinjak-injak. Ayat 3 me-
nunjukkan bahwa “dua saksi” akan melaksanakan tugas pela-
yanan khusus ke kota suci selama 1.260 hari—yang juga adalah
tiga setengah tahun. Secara simbolis, Yohanes melihat bahwa
pelayanan dari para hamba Tuhan mengimbangi zaman kemur-
tadan, sehingga memberi orang kesempatan yang sama untuk
memilih antara Tuhan dan mereka yang menentang Dia.
Sayangnya, seperti yang dicatat dalam pasal ini, banyak orang
yang tidak mau mendengarkan nabi-nabi itu.

Wahyu 11:3–12—“Dua Saksi”
Ajaran dan Perjanjian 77:15 mengungkapkan lebih banyak lagi
tentang kedua saksi itu. Kedua nabi ini memiliki kuasa seperti
Elia (lihat I Raja-raja 17:1) dan Nefi (lihat Helaman 10:6–11).
Musuh-musuh mereka memiliki kuasa atas mereka hanya sete-
lah misi mereka terlaksana (lihat Wahyu 11:7). Dalam Wahyu
11:4 mereka disebut “pohon zaitun” dan “kaki dian.” Penatua

Buluh (ayat 1)—Tongkat pan-
jang yang lurus

Tongkat (ayat 1)—Tongkat
kerajaan, tongkat jalan

Kesaksian (ayat 7)—
Pelayanan, setelah mereka
mengucapkan segala sesuatu
yang perlu diucapkan untuk
mengajar dan bersaksi tentang

Berpesta (ayat 10)—
Berbahagia, merayakan

Telah merupakan siksaan
(ayat 10)—Mengingatkan me-
reka akan kesalahan dosa-do-
sa mereka

Orang-orang lain (ayat 13)—
Sisa orang yang tidak dibina-
sakan

Celaka (ayat 14)—Sesuatu
yang menyedihkan, dukacita

Wahyu 11
Dua Saksi Khusus

Bruce R. McConkie menyarankan bahwa ini melambangkan mi-
si mereka untuk “menyediakan minyak bagi lampu mereka yang
pergi untuk menjemput Mempelai ... [lihat Matius 25:1–13; A&P
45:56–57]; dan bahwa sebagai kaki dian mereka akan menyinari
orang dengan terang yang datang dari-Nya yang merupakan
Terang Dunia” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510).

Wahyu 11:8—“Kota Besar yang Secara Rohani
Disebut Sodom dan Mesir”
Yohanes menyebut Yerusalem “Sodom” dalam Wahyu 11:8 yang
secara simbolis melambangkan kejahatan di kota itu pada waktu
Yesus disalibkan dan pada masa lainnya ketika penduduk kota itu
menolak Yesus dan para hamba-Nya yang berwenang. Yohanes
menyebut Yerusalem “Mesir” untuk melambangkan perbudakan
rohani sebagai akibat dari kejahatan seperti itu—seperti perbuda-
kan yang dialami anak-anak Israel pada zaman Musa.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Wahyu 11.

Saksi Tuhan

Para nabi bersaksi tentang Kristus tidak saja melalui apa yang
mereka katakan, tetapi juga melalui apa yang mereka lakukan.
Bacalah dengan saksama Wahyu 11:3–12 dan buatlah daftar per-
samaan antara hal-hal yang terjadi kepada kedua saksi itu dan
hal-hal yang terjadi kepada Kristus serta apa yang telah dan
akan Dia lakukan.

Apakah yang Akan Anda Katakan?

1. Menurut Wahyu 11:10, bagaimanakah perasaan orang yang
dilihat Yohanes dalam penglihatannya tentang hal-hal yang
dilakukan kedua nabi itu dalam misi mereka?

2. Uraikanlah bagaimana orang mungkin memandang para nabi
modern dengan cara yang sama.

3. Seandainya Anda dapat berbicara kepada salah seorang di
antara yang dilihat Yohanes di dalam penglihatan atau sese-
orang di zaman sekarang yang memandang nabi dengan cara
yang sama, apakah yang akan Anda katakan untuk menolong
orang tersebut memahami bagaimana nabi menolong kita,
bukan “merupakan siksaan” bagi kita?

Malaikat Ketujuh Meniup Sangkakala

Wahyu 8–9 menceritakan bahwa Yohanes melihat tujuh malai-
kat, yang masing-masing memiliki sangkakala untuk dibunyi-
kan, dan hal-hal yang terjadi ketika keenam malaikat pertama
meniupnya. Wahyu 11:15–19 menceritakan hal-hal yang terjadi
ketika malaikat ketujuh meniup sangkakalanya.

1. Apakah yang diumumkan oleh sangkakala ketujuh?

2. Bagaimana apa yang terjadi setelah sangkakala ketujuh ditiup
berbeda dengan apa yang terjadi setelah keenam sangkakala
pertama ditiup?

3. Mengapa menurut Anda para Orang Suci tampaknya sangat
diliputi dengan rasa syukur dan pujian Allah?

C

B

A
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Pada akhir Wahyu 11 kita membaca bahwa setelah malaikat
ketujuh meniup sangkakalanya “pemerintahan atas dunia
dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan
Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya”
(ayat 15). Ini akan mengawali Milenium, seribu tahun
kedamaian yang akan terjadi setelah orang jahat dimusnah-
kan. Pada masa ini Kristus akan memerintah di bumi dan
“bumi akan diperbarui serta menerima kemuliaan firdaus-
nya” (Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10). Akan tetapi, Wahyu
12, tidak menceritakan tentang keadaan selama Milenium,
seperti yang dikira orang. Sebaliknya, Wahyu 12–18 men-
ceritakan lebih banyak tentang pertempuran antara kebai-
kan dan kejahatan, tumbuhnya kerajaan-kerajaan Setan
dalam pertentangan terhadap kerajaan Allah, dan pada
akhirnya kehancuran kerajaan-kerajaan Setan sebagai persi-
apan bagi Milenium. Bahkan, Wahyu 12 memberi tahu
bahwa Yohanes melihat bagaimana pertempuran besar anta-
ra para pengikut Setan dan pengikut Allah ini dimulai se-
jak kehidupan pradunia dan terus berlangsung sepanjang
sejarah bumi. Akan tetapi, sebagian besar dari pasal-pasal
berikutnya merujuk pada hal-hal yang akan terjadi di zam-
an akhir (lihat 1 Nefi 14:18–22, 27).

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 12

Wahyu 12:1–6, 13–17—Perempuan dan Anak Laki-Laki
Terjemahan Joseph Smith untuk Wahyu 12 menolong kita mema-
hami bahwa perempuan yang dilihat Yohanes melambangkan
Gereja Allah dan anak laki-laki melambangkan kerajaan Allah
kita dan Kristusnya TJS terhadap, Wahyu 12:7), yang akan me-
merintah semua bangsa dengan gada besi (TJS terhadap 1
Wahyu 12:3), atau firman Allah. Kristus sendiri menegakkan ke-
rajaan ini ketika Dia tinggal di bumi. Kemurtadan mengusirnya
“ke padang gurun” selama berabad-abad, yang artinya kerajaan
ini tidak memiliki pengaruh menguasai dalam hidup anak-anak
Allah di bumi selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi, di
zaman akhir, kunci-kunci kerajaan Allah telah dipulihkan kem-

Keluhan dan penderitaannya
hendak melahirkan (ayat
2)—Kesakitan sewaktu mela-
hirkan

Menelan (ayat 4)—Memakan
(dalam hal ini untuk meng-
hancurkan)

Bertahan (ayat 8)—
Memperoleh kemenangan

Dipelihara (ayat 14)—
Diberikan hal-hal yang diper-
lukan agar dapat tetap hidup

Satu masa dan dua masa dan
setengah masa (ayat 14)—Ini
merujuk pada tiga setengah
tahun

Yang lain (ayat 17)—Sisanya,
mereka yang tersisa

Wahyu 12
Pertempuran Besar antara
Kebaikan dan Kejahatan

bali ke bumi dan akan digunakan sepenuhnya ketika Kristus da-
tang kembali serta memerintah di bumi sepanjang Milenium (li-
hat A&P 65).

Wahyu 12:3–4, 7–17—Seekor Naga Merah Padam
Berkepala Tujuh, Bertanduk Sepuluh, dan Memiliki
Tujuh Mahkota
Naga dikenali dalam Wahyu 12:9 sebagai Setan, sang iblis.
Kepala melambangkan pengetahuannya, tanduk melambang-
kan kekuatannya, dan mahkota melambangkan kekuasaan atau
kendalinya terhadap mereka yang membiarkan dirinya dikuasai
olehnya. Simaklah bahwa menurut ayat 4 dia “menyeret seper-
tiga dari bintang-bintang di langit.” Wahyu zaman modern me-
nolong kita memahami bahwa ini melambangkan mereka yang
mengikutinya di kehidupan pradunia serta yang tidak diizin-
kan memiliki tubuh jasmani dan melanjutkan kemajuan kekal
mereka (lihat A&P 29:36–38; Abraham 3:23–28).

Wahyu 12:7–11—“Peperangan di Surga”
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Perselisihan di surga adalah—
Yesus mengatakan bahwa akan ada sejumlah jiwa yang tidak
akan diselamatkan; dan iblis mengatakan bahwa dia akan me-
nyelamatkan mereka semua, serta mengetengahkan rencananya
di hadapan sidang raya, yang memberikan suara mereka memi-
lih Yesus Kristus. Maka iblis bangkit dalam pemberontakan me-
lawan Allah, dan dicampakkan, bersama semua orang yang
mendukungnya” (History of the Church, 6:314; lihat juga Musa
4:1–4; Abraham 3:23–28).

Peperangan antara kebaikan dan kejahatan itu tidak berakhir
setelah kekalahan Setan di kehidupan pradunia. Wahyu 12:17
memberi tahu kita bahwa dia terus berperang melawan Orang-
orang Suci Allah (lihat juga A&P 76:28–29). Presiden Ezra Taft
Benson mengatakan, “Kita hidup di zaman yang dilihat
Yohanes Pewahyu itu .... Setan sedang melancarkan peperang-
an melawan para anggota Gereja yang memiliki kesaksian dan
yang berusaha mematuhi perintah-perintah” (“The Power of
the Word,” Ensign, Mei 1986, 79).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Wahyu 12.

Apakah Makna Sebuah Nama?

Buatlah daftar lima nama atau sebutan berbeda yang merujuk
kepada Lusifer dalam Wahyu 12:1–10 dan jelaskan hal yang di-
ajarkan oleh setiap nama kepada kita tentang dia agar kita da-
pat waspada terhadapnya dan menghindari pengaruhnya.

Membaca tentang Diri Anda Sendiri
dalam Tulisan Suci

1. Wahyu 12:7–11 menceritakan tentang peperangan di surga di
kehidupan pradunia. Bagaimana Anda dapat menganggap se-
cara wajar bahwa Anda adalah salah satu di antara orang-orang
yang dimaksudkan dalam ayat 11? (lihat Abraham 3:23–28).

2. Tulislah sebuah paragraf yang menjelaskan hal-hal yang
Anda pelajari tentang diri Anda sendiri dari Wahyu 12:11 dan
bagaimana hal-hal yang telah Anda lakukan ketika itu dapat
membantu Anda sekarang.

3. Bagaimana Anda dapat menerapkan ajaran-ajaran dan asas-
asas ini di dalam kehidupan Anda sekarang?

B

A
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Temukan Contoh

Nabi Joseph Smith mengajarkan, “Semua makhluk yang memili-
ki tubuh jasmani memiliki kuasa atas mereka yang tidak. Iblis
tidak memiliki kuasa atas kita, kecuali kita mengizinkannya”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181). Dia juga menyatakan,
“Roh-roh jahat memiliki larangan-larangan, batasan-batasan, dan
hukum-hukum yang mengatur mereka” (History of the Church,
4:576). Presiden James E. Faust, Penasihat Kedua dalam
Presidensi Utama, bersaksi bahwa ada “cukup perisai terhadap
kuasa Setan dan para pengikutnya” (“Serving the Lord and
Resisting the Devil,” Ensign, September 1995, 7).

Carilah contoh-contoh dalam Wahyu 12 yang memperlihatkan
kebenaran dari apa yang diucapkan oleh Nabi Joseph Smith
dan Presiden Faust.

Dalam Wahyu 13 Yohanes secara simbolis menguraikan
penglihatannya yang berkelanjutan tentang pertempuran
antara kebaikan dan kejahatan. Pasal ini menggambarkan
kejahatan yang dilakukan Setan di bumi sebagai makhluk
kuat yang memerangi semua yang mewakili kerajaan Allah,
dan yang berusaha memaksakan cara-caranya dengan an-
caman dan kekerasan. Makhluk tersebut juga melambang-
kan usaha-usaha Setan sebelum Kedatangan Kedua Kristus,
memberi tahu bahwa melukai makhluk itu tidak akan
menghentikannya (lihat Wahyu 13:3). Dengan kata lain,
meskipun satu usaha Setan mungkin dapat dihentikan, dia
meneruskan yang lainnya atau memulai yang baru.

Banyak orang telah berusaha menjelaskan makna dari “bi-
langan enam ratus enam puluh enam” (666; ayat 18). Para
nabi zaman modern belum memberikan suatu penafsiran
mengenai bagian tulisan suci ini, dan para anggota harus
berhati-hati agar tidak mengajarkan atau memperkenalkan
teori-teori manusia yang tidak sesuai dengan ajaran gereja
dan yang tidak diajarkan oleh para nabi.

Sementara Wahyu 13 menceritakan tentang kekuatan dan
pertumbuhan kerajaan-kerajaan Setan, dalam Wahyu 14 ki-
ta membaca tentang Pemulihan dan pertumbuhan kerajaan
Allah di bumi di zaman akhir. Masa ini dahulu (dan seka-

Wahyu 14
Waktu Menuai di Bumi

Wahyu 13
Binatang-Binatang yang

Melambangkan Kejahatan

C rang) dibandingkan dengan waktu menuai, ketika semua
hasil panen yang baik dikumpulkan dan disimpan, semen-
tara segala sesuatu yang tidak digunakan dihancurkan—di-
potong, ditimbun dan dibakar. Salah satu tujuan penegakan
kerajaan Allah di bumi di zaman akhir adalah untuk mem-
peringatkan orang-orang di bumi tentang waktu menuai,
atau hari penghakiman ini, yang akan terjadi pada waktu
Kedatangan Kedua Kristus. Jika kita diperingatkan, kita da-
pat bersiap-siap dengan menghasilkan buah yang baik, atau
perbuatan yang ilahi, yang memungkinkan kita untuk di-
kumpulkan dengan selamat kepada Allah.

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 14

Ditebus (ayat 3–4)—
Diselamatkan (artinya secara
harfiah adalah dibeli dari
perbudakan atau penawanan)

Mencemarkan dirinya (ayat
4)—Tidak suci

Perawan (ayat 4)—Murni se-
cara seksual

Dusta (ayat 5)—
Ketidakjujuran dalam ben-
tuk apa pun, tipu daya

Murka (ayat 8, 10, 19)—
Hukuman

Cabul (ayat 8)—
Penyembahan berhala

Murka (ayat 10)—Hukuman
mengerikan

Sabit (ayat 14–19)—Pisau tajam
berbentuk lengkung yang digu-
nakan untuk memotong batang
padi atau gandum 

Menuai (ayat 15)—Memotong
tuaian pada masa panen

Kilangan (ayat 19–20)—
Tempat di mana sari dikelu-
arkan dari buah dengan
menginjak-injaknya

Sabit

Kilangan
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Wahyu 14:1—Dituliskannya Nama Bapa di Dahi Anda
Lihat “Memahami Tulisan Suci” untuk Wahyu 7:3–8 (hlm. “000“
(168)).

Wahyu 14:1–5—“Kurban-Kurban Sulung bagi Allah”
Di Israel zaman dahulu orang membawa hasil panen mereka
yang pertama dan terbaik ke bait suci sebagai persembahan ke-
pada Allah. Dengan memberikan “kurban-kurban sulung,” ini
orang Israel memperlihatkan kepada Tuhan bahwa Dia paling
penting di dalam kehidupan mereka. Ke 144.000 orang yang di-
uraikan dalam Wahyu 14:1–5 telah berbuat dengan kehidupan
mereka apa yang telah dilakukan orang Israel zaman dahulu
dengan hasil panen mereka—mereka memberikan kepada
Tuhan yang pertama dan terbaik dari kepatuhan mereka (se-
perti yang diuraikan dalam ayat 4–5). Oleh karena itu mereka
adalah “kurban-kurban sulung” dari umat Tuhan di bumi.

Wahyu 14:6–7—“Aku Melihat Seorang Malaikat Lain ...,
Padanya Ada Injil yang Kekal untuk Diberitakannya
kepada Mereka yang Diam di Atas Bumi”
Presiden Gordon B. Hinckley mengutip bagian dari Wahyu 14:6
dan mengatakan, “Malaikat itu telah datang. Namanya Moroni.
Dia adalah suara yang berbicara dari dalam debu, membawa
saksi lain tentang kenyataan hidup Tuhan Yesus Kristus” (da-
lam Conference Report, Oktober 1995, 93; atau Ensign,
November 1995, 70). Tujuannya adalah untuk mempersiapkan
orang bagi kedatangan Tuhan (lihat A&P 133:17–19).

Dalam konteks penglihatan Yohanes, Moroni pertama-tama
mengunjungi Nabi Joseph Smith pada awal musim panen di
tempat Joseph tinggal dan memberi tahu dia tentang sebuah ki-
tab yang akan menjadi, seperti yang dikatakan oleh Presiden
Ezra Taft Benson, “alat yang dirancang Allah untuk ‘melanda
bumi bagaikan air bah, untuk mengumpulkan orang pilihan[-
Nya]’” (Musa 7:62)“ (dalam Conference Report, Oktober. 1988,
3; atau Ensign, November 1988, 4) sebagai persiapan bagi keda-
tangan Tuhan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan A dan dua dari kegiatan-kegiatan lainnya
(B–D) sewaktu Anda mempelajari Wahyu 14.

Penguasaan Tulisan Suci—Wahyu
14:6–7

1. Bacalah bagian “Memahami Tulisan Suci” di atas untuk
Wahyu 14:6–7. Anda mungkin perlu menandai atau menulis
sesuatu pada atau di dekat kedua ayat suci ini berdasarkan
pada apa yang Anda baca.

2. Dengan menggunakan Wahyu 14:6–7, tulislah hal-hal yang
akan Anda ceritakan kepada seseorang yang menanyakan siapa
dan apa yang dilambangkan patung pada puncak bait suci kita.

Jelaskan Perlambangannya

Bayangkan bahwa seseorang yang sedang belajar tentang
Kekristenan meminta Anda untuk menjelaskan makna dari
Wahyu 14:1–5. Secara khususnya dia ingin mengetahui apakah
ada anggota Gereja yang pada dahinya tertulis nama Bapa
Surgawi. Tulislah hal-hal yang akan Anda katakan kepadanya
tentang makna sebenarnya dari mengambil nama Allah dan apa
kiranya dapat dilambangkan oleh dahi tersebut. Sertakan sedi-
kit tentang bagaimana ke 144.000 orang itu menunjukkan bah-
wa mereka benar-benar telah mengambil ke atas diri mereka
nama Bapa (lihat ayat 4–5).

Tugas-Tugas Penting

1. Ada enam malaikat berbeda yang dibicarakan dalam Wahyu
14. Masing-masing tampaknya memiliki tugas khusus. Tulislah
di dalam buku catatan Anda ayat-ayat di mana tugas setiap
malaikat diuraikan. Kemudian uraikanlah hal-hal yang harus
dilakukan oleh malaikat tersebut. (Masing-masing dari malai-
kat tersebut dapat mewakili seluruh kelompok malaikat, atau
hamba-hamba surgawi).

2. Pilihlah dua dari tugas-tugas malaikat tersebut dan uraikan-
lah bagaimana kiranya perasaan Anda seandainya tugas-
tugas itu diberikan kepada Anda. Jelaskan mengapa Anda
memiliki perasaan seperti itu.

3. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 11:1–4, 27 dan tulislah di dalam
buku catatan Anda tugas-tugas kemalaikatan mana yang pa-
ling mirip dengan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda.

Ayunkanlah Sabit-Mu

Wahyu 14 berbicara tentang saat panen sebelum Kedatangan
Kedua Kristus. Bacalah masing-masing rujukan tulisan suci ber-
ikut dan tulislah hal-hal yang diajarkan-Nya kepada Anda
mengenai hal-hal yang akan terjadi pada saat panen dan tujuan
dari panen tersebut: Wahyu 14:14–19; Alma 26:5–7; Ajaran dan
Perjanjian 12:1–4; 29:7–12; 33:2–7; 45:1–5; 86:1–7; 88:84–85, 94.

Meskipun Wahyu 4–22 dianggap satu penglihatan, peng-
lihatan tersebut berubah tampilan dari waktu ke waktu.
Wahyu 15 menandai ada-Nya tampilan baru dalam

Wahyu 15
Penglihatan tentang 

Dunia Selestial

D

C

B

A
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penglihatan tersebut. Di dalamnya, Yohanes melihat “laut-
an kaca bercampur api” (ayat 2) tempat mereka yang meng-
alahkan “makhluk-makhluk” (yang dirujuk dalam Wahyu
13) tinggal. Ajaran dan Perjanjian 130:6–7 memberi tahu
kita bahwa bola dunia yang “bagaikan lautan kaca bercam-
pur api” berada di “hadirat Allah.” Presiden Brigham
Young mengatakan, “Bumi ini akan menjadi tubuh selesti-
al—menjadi seperti lautan kaca” (Discourses of Brigham
Young, diseleksi oleh John A. Widtsoe [1941], 101).
Yohanes melihat mereka yang tinggal di sana menyanyikan
lagu-lagu pujian kepada Allah. Dia juga melihat sebuah
bait suci di sana yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah.
Dari dalam bait suci itu keluar tujuh malaikat, memakai
pakaian putih bersih. Tugas mereka diuraikan dalam
Wahyu 16.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Wahyu 15.

Pertanyaan yang Bagus

1. Yohanes mencatat dalam Wahyu 15 lirik nyanyian yang dia
dengar dinyanyikan di dunia selestial. Bagaimanakah Anda
akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam ayat 4,
mengingat hal yang diucapkan setelah pertanyaan tersebut?

2. Jika jawabannya jelas seperti yang tampaknya dinyatakan da-
lam nyanyian tersebut, mengapa begitu banyak orang bergu-
mul dalam menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam
kehidupan mereka?

3. Kapankah kemungkinan besar Anda akan merasakan seperti
yang dirasakan oleh para penyanyi itu? Apakah yang dapat
Anda lakukan untuk mempertahankan perasaan dan sudut pan-
dang seperti itu dalam hidup Anda dengan lebih sering lagi?

Wahyu 15 memberi tahu bagaimana Yohanes melihat tujuh
malaikat keluar dari bait suci di hadirat Allah. Masing-
masing diberi cawan, atau wadah, “penuh berisi murka
Allah” (Wahyu 15:7). Wahyu 16 menggambarkan masing-
masing dari malaikat-malaikat tersebut menumpahkan caw-
annya ke bumi, membawa penghakiman atau hukuman
Allah ke atas orang jahat.

Beberapa hal yang terdapat dalam Wahyu 16 sama seperti
yang kita baca dalam Wahyu 8–9. Ingatlah bahwa dalam
Wahyu 12 penglihatan Yohanes mundur dalam waktu dan
memperlihatkan kepadanya hal-hal yang menuntun pada
hal-hal yang dia lihat dalam Wahyu 8–11. Oleh karena itu,
Wahyu 16 mungkin mengulang beberapa hal yang telah dia
lihat sebelumnya, tetapi kali ini hal-hal tersebut diperlihatkan

Wahyu 16
Tujuh Malaikat “Menumpahkan”

Hukuman Allah

A

untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Misalnya, dalam Wahyu
16 Yohanes melihat peranan yang dimainkan oleh makhluk
tersebut, Setan, dalam penghakiman zaman akhir ini.

Dalam Wahyu 9 ada beberapa ayat tentang peperangan sete-
lah malaikat keenam meniupkan sangkakalanya. Dalam
Wahyu 16, setelah malaikat keenam menumpahkan cawan-
nya, Yohanes melihat bahwa makhluk itu mengumpulkan
orang ke Harmagedon (lihat ayat 14–16), yaitu tempat pepe-
rangan besar terakhir sebelum Kedatangan Kedua Kristus.
Hal berikutnya yang terjadi dalam Wahyu 16 adalah malai-
kat ketujuh, seperti malaikat ketujuh dalam Wahyu 11,
mengumumkan bahwa “sudah terlaksana” (Wahyu 16:17),
atau bahwa waktu Kedatangan Kedua sudah tiba. Ini adalah
saat yang paling mengerikan bagi mereka yang menolak un-
tuk bertobat melalui hukuman-hukuman sebelumnya, tetapi
saat yang mulia bagi orang yang benar.

Dalam Wahyu 16 Yohanes melihat bahwa peristiwa tera-
khir sewaktu Juruselamat datang adalah kehancuran Babel,
yang melambangkan kerajaan-kerajaan iblis. Kehancuran
kerajaan-kerajaan iblis adalah kemenangan besar kebaikan
dalam pertempurannya melawan kejahatan yang telah me-
rupakan tema sejak pasal Wahyu 12. Kehancuran itu di-
uraikan dalam Wahyu 17–18.

Wahyu 14 menceritakan bagaimana Yohanes mendengar se-
orang malaikat menyatakan bahwa Babel akan dihancurkan
(lihat ayat 8). Wahyu 16:19 mengawali laporan tentang ke-
hancuran itu, dan Wahyu 17–18 melanjutkan laporan ter-
sebut dengan lebih terperinci. Seperti dalam bagian-bagian
Wahyu lainnya, kehancuran Babel diuraikan dengan meng-
gunakan bahasa simbol.

Babel adalah ibu kota Babilonia zaman dahulu, tetapi di da-
lam tulisan suci nama itu sering merujuk kepada seluruh
bangsa itu. Di dalam Perjanjian Lama kita membaca bahwa
orang Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda, membawa

Wahyu 17–18
Kehancuran Babel, sang Pelacur
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banyak tawanan orang Israel ke Babel. Kota Babel sangat-
lah besar dan penduduk kota itu sangat kaya, memperlihat-
kan kekayaan mereka dengan gedung-gedung, pakaian, dan
kegiatan bersenang-senang yang mewah. Mereka juga me-
nyembah berhala. Karena keduniawian Babel, dan karena
kota itu tempat orang Israel ditawan, Tuhan sering meng-
gunakan nama Babel di dalam tulisan suci untuk melam-
bangkan dosa, keduniawian, pengaruh iblis di bumi, dan
penawanan rohani yang berasal dari hal-hal ini (lihat A&P
1:16; 133:5, 7, 14). Babel adalah lawan dari Sion, demikian
pula dengan nilai-nilainya (lihat Musa 7:18).

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 17

Wahyu 17:8—Binatang yang “Telah Ada, tetapi
Tidak Ada”
Ungkapan yang membingungkan ini tampaknya merujuk kepa-
da iblis, atau seseorang yang sama sekali telah mengabdikan di-
rinya kepada pelayanan iblis, dan tampaknya lawan dari hal
yang telah Yohanes pelajari tentang Yesus Kristus dalam Wahyu
1:4, 8. Meskipun iblis dapat hidup untuk selama-lamanya, dia
tidak konsisten, tidak stabil, dan sama sekali tidak dapat diper-
caya (lihat Alma 30:60). Akan tetapi, Yesus Kristus, adalah Allah
“kemarin, hari ini, dan selama-lamanya” (Mormon 9:9) dan bu-
kan saja mahakuasa, tetapi konsisten dan senantiasa dapat di-
percaya. Oleh karena itu, kita dapat memusatkan iman kita
kepada-Nya.

Wahyu 18

Tempat kediaman (ayat 2)—
Rumah, tempat orang tinggal

Kelimpahan hawa nafsunya
(ayat 3)—Jumlah yang sangat
besar dari kemewahannya
(Babel), hal-hal duniawi

Malapetaka-malapetaka (ayat
4, 8)—Kesulitan, kesedihan,
hal-hal buruk yang terjadi 

Kemewahan (ayat 7)—Dengan
jahat, mencari kesenangan

Menangisi dan meratapinya
(ayat 9)—Sangat sedih bagi-
nya, berkabung

Binasa (ayat 16)—Tidak ada

Menghamburkan debu ke
atas kepala mereka (ayat 19)—
Sebagai tanda kesedihan dan
berkabung di zaman Alkitab

Menjatuhkan hukuman
(ayat 20)—Membalaskan hu-
kuman yang setimpal atas ke-
jahatan yang mereka lakukan
terhadap orang lain

Pelacur (ayat 1, 15–16)—
Orang yang menerima uang
untuk melakukan tindakan ti-
dak bermoral; dalam hal ini
adalah lambang dari Babel
atau dunia

Cabul (ayat 2, 4)—Perbuatan
tidak bermoral; juga penyem-
bahan berhala

Hujat (ayat 3)—Kata-kata
dan tindakan-tindakan yang
menghina atau memperlihat-
kan rasa tidak hormat terha-

dap Allah dan semua yang
diwakili-Nya

Kekejian (ayat 4–5)—Hal
yang busuk atau menjijikkan,
cabul dan menghina

Pelacur (ayat 5)—Orang yang
menerima uang untuk mela-
kukan perbuatan amoral

Kebinasaan (ayat 8, 11)—
Kehancuran atau keruntuhan
(lihat A&P 76:31–38)

Menjadi sunyi (ayat 16)—
Dihancurkan

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kegiatan berikut sewaktu Anda mempelajari
Wahyu 17–18.

Menemukan Makna dari Tulisan Suci

Kadang-kadang, penafsiran terhadap suatu simbol atau bagian
tulisan suci yang membingungkan dapat dipahami dengan me-
nyelidiki petunjuk-petunjuk dalam ayat-ayat sebelum atau sesu-
dahnya.

1. Bandingkanlah Wahyu 17:1–2, 6, 18 dengan Wahyu 18:2–3, 24
dan tulislah sebuah pernyataan di dalam buku catatan Anda
tentang siapa yang dilambangkan oleh “pelacur” atau perem-
puan dalam Wahyu 17.

2. Wahyu 17:15 membantu Anda memahami tentang apakah
Wahyu 17:1?

3. Wahyu 17:3 berbicara tentang seekor binatang yang memiliki
tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Menurut Wahyu 17:12,
apakah tanduk-tanduk itu?

Pada kesempatan-kesempatan lainnya, Anda mungkin perlu
memeriksa kitab-kitab suci lainnya untuk memperoleh bantuan
dalam memahami atau untuk keterangan tambahan. Setelah
Anda mempelajari suatu penafsiran (seperti yang seharusnya
Anda lakukan dalam langkah 1–5), Anda mungkin ingin
menandai tulisan suci Anda dalam cara yang menuntun Anda
pada penafsiran itu pada kesempatan berikutnya Anda mempe-
lajari pasal-pasal ini. Misalnya, Anda mungkin ingin menulis
rujuk silang di bagian pinggir di sebelah ayat tersebut.

4. Untuk menolong Anda memahami Wahyu 17, bacalah 1 Nefi
14:9–17. Tulislah hal-hal yang Anda pelajari tentang makna
binatang dan hal yang dilakukan perempuan itu sebelum ma-
sa waktu yang dibicarakan dalam Wahyu 17.

5. Bagaimanakah Ajaran dan Perjanjian 133:14 menolong Anda
memahami apa maknanya mengikuti perintah Tuhan dalam
Wahyu 18:4?

Ada kalanya sulit untuk menemukan bantuan tambahan di da-
lam tulisan suci. Maknanya harus datang melalui Roh sewaktu
Anda meluangkan waktu untuk merenung. Cara yang berman-
faat untuk merenungkan bahasa yang mengandung lambang
adalah dengan meluangkan waktu untuk menggambarkan
simbol-simbol tersebut di dalam pikiran Anda, dan kemudian
menuliskan sebuah uraian tentangnya. Ajukanlah pertanyaan
kepada diri Anda sendiri seperti: Apakah hal yang paling ber-
makna dari simbol tersebut? Perasaan atau pesan apakah yang
diciptakan oleh hal-hal tersebut? Apakah pesan rohaninya?
Gagasan-gagasan sederhana ini sering mendorong perenungan
yang mengundang roh wawasan dan pengertian. Cobalah un-
tuk menggunakannya dalam menyelesaikan langkah 6–7.

6. Apakah yang diajarkan uraian tentang perempuan dalam
Wahyu 17:4 kepada Anda tentang hal yang dilambangkan
Babel?

7. Mengingat hal-hal yang telah Anda pelajari, mengapa pelacur
adalah simbol yang tepat bagi Babel? (Anda mungkin perlu
mempertimbangkan keterangan yang diberikan dalam pen-
dahuluan dan bagian “Memahami Tulisan Suci”).

A
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Peristiwa terakhir yang terjadi dalam kehancuran Babel
dan semua yang dilambangkannya adalah kedatangan
“Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan” (Wahyu
19:16), yaitu Yesus Kristus, untuk menangkap binatang itu
dan mencampakkannya. Laporan tentang peristiwa ini ter-
dapat dalam Wahyu 19. Yohanes pertama kali mulai men-
catat peristiwa ini dalam Wahyu 11:15–19, tetapi kemudian
kepadanya diperlihatkan perincian yang lebih besar lagi
tentang peristiwa-peristiwa yang menuntun padanya dan
makna hukuman-hukuman serta kehancuran terhadap yang
jahat pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Dari Wahyu 19
sampai akhir kitab ini, Yohanes mencatat peristiwa-peristi-
wa pada Kedatangan Kedua Yesus Kristus dan setelahnya.

Memahami Tulisan Suci 

Wahyu 19

Wahyu 19:7–9—Perkawinan dan Perjamuan Kawin
Anak Domba
Dalam Wahyu 12 kita membaca bahwa Gereja dilambangkan se-
bagai seorang perempuan. Dalam lebih dari satu kesempatan
Yesus menyebut diri-Nya sebagai mempelai laki-laki yang me-
nikahi perempuan itu (lihat Yesaya 54:5; Matius 22:2–14; Lukas
5:34). Pernikahan simbolis ini mengingatkan kita bahwa kita
memiliki hubungan perjanjian dengan Tuhan dan bahwa Dia
memerhatikan Gereja sebagai seorang suami sempurna yang
dapat kita andalkan dan percaya (lihat Efesus 5:25).

Perjamuan perkawinan adalah pesta yang merayakan perka-
winan. Kiasan tentang suatu perjamuan mengingatkan kita bah-
wa injil Yesus Kristus memuaskan kelaparan, atau kebutuhan
rohani, emosional, sosial, dan jasmani seluruh keturunan Adam
dan Hawa. Mengundang orang lain dan bersiap bagi perjamuan
besar ini adalah pesan yang penting di zaman akhir (lihat A&P
27:5–14; 58:8–12; 65:2–3).

Wahyu 19:9, 17–21—Dua Perjamuan
Dua perjamuan dibicarakan dalam Wahyu 19. Dua perjamuan
ini tidak sama, meskipun terjadi pada waktu yang serupa da-
lam sejarah bumi. Pertama, perjamuan perkawinan Anak
Domba, yang dirujuk dalam bagian sebelumnya. Perjamuan
lainnya, “perjamuan Allah, perjamuan yang besar” (ayat 17),
adalah simbol yang mengingatkan kita tentang kehancuran

Haleluya (ayat 1, 3–4, 6)—
Puji Allah!

Lenan (ayat 8, 14)—Kain halus
yang terbuat dari benang

Memeras anggur dalam ki-
langan anggur (ayat 15)—
Lihat bantuan dan gambar
dalam “Memahami Tulisan
Suci” untuk Wahyu 14 (hlm.
189).

Wahyu 19
Kedatangan Kedua Kristus

orang jahat. Tambahan pula, hal itu mengingatkan kita bahwa
jika kita mengutamakan kepercayaan kita pada hal-hal dari du-
nia ini dan menolak untuk percaya pada kehidupan setelah ke-
matian, satu-satunya masa depan yang akan kita harapkan sama
seperti makhluk-makhluk hidup lainnya di bumi—kita akan ma-
ti, mulai membusuk, dan burung-burung pemangsa akan mema-
kan daging kita. Sebaliknya, injil memaklumkan kemenangan
dari kubur dan kesempatan untuk kebahagiaan kekal.

Wahyu 19:15, 21—“Dari Mulutnya Keluarlah Sebilah
Pedang Tajam, ... dan Dia Akan Menggembala
Mereka dengan Gada Besi”
Pedang dan gada besi keduanya merujuk pada firman Allah (li-
hat Ibrani 4:12; 1 Nefi 15:23–24). Meskipun kedengarannya ke-
jam, pemerintahan Yesus tidaklah kejam, tetapi tegas, kuat, dan
menghajar manusia untuk membantunya berubah secara per-
manen atau untuk mengetahui dengan sempurna kesalahannya
(lihat 1 Nefi 16:2; Alma 31:5; 3 Nefi 11:3).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–C) sewaktu
Anda mempelajari Wahyu 19.

Rancanglah Sebuah Surat Undangan

1. Di dalam buku catatan Anda, gambar atau tulislah surat
undangan yang mengundang seseorang untuk menghadiri
peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam Wahyu 19:7–9.
Sertakan setiap perincian penting, termasuk hal-hal yang
akan terjadi, pakaian yang harus mereka pakai, dan hal-hal
yang mereka perlukan agar dapat masuk. Baca dan gunakan
Matius 22:2–14; 2 Nefi 9:50–51; Ajaran dan Perjanjian 27:5–14;
serta 58:8–9 sewaktu Anda menentukan perincian-perincian
undangan tersebut.

2. Menurut Ajaran dan Perjanjian 65:1–5, siapakah yang me-
nyampaikan undangan untuk peristiwa-peristiwa besar yang
dibicarakan dalam Wahyu 19:7–9 ini?

Gunakan Tulisan Suci untuk Menjawab
Pertanyaan Anda

1. Salah seorang teman Kristen Anda yang bukan anggota
Gereja tidak percaya kepada nabi zaman sekarang dan
bertanya-tanya bagaimana kita dapat mengatakan ada nabi
di Gereja. Gunakan Wahyu 19:10 di dalam penjelasan Anda
tentang kepercayaan kita terhadap nabi-nabi (lihat juga
Bilangan 11:29).

2. Gunakanlah Wahyu 19:10 untuk menjelaskan sumber dari se-
buah kesaksian yang sejati (juga pertimbangkan 1 Korintus
2:11; Alma 5:45–46).

Mengapa Warna Merah?

1. Yohanes menggambarkan Yesus memakai pakaian berwarna
merah pada Kedatangan-Nya yang Kedua (lihat Wahyu
19:13). Bacalah Ajaran dan Perjanjian 19:16–19 serta 133:46–51,
dan kemudian jelaskan hal yang dilambangkan oleh pakaian
merah-Nya.

2. Apakah warna pakaian mereka yang datang bersama Yesus
pada waktu kedatangan-Nya? Apakah yang dilambangkan
dengan warna ini? (lihat Wahyu 19:8, 14).

C

B

A
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Ketika Yesus Kritus datang dalam kemuliaan dan Babel di-
hancurkan, ini akan mengawali suatu masa dalam rencana
Bapa Surgawi bagi bumi ini yang disebut Milenium, yang
merupakan sebuah kata yang berarti “masa seribu tahun.”
Meskipun kata milenium tidak muncul dalam Wahyu 20,
hal-hal yang dituliskan Yohanes dengan jelas menggam-
barkannya.
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Wahyu 20

Wahyu 20:4—Siapakah yang Duduk di Atas Takhta-
Takhta Penghakiman?
Ini mungkin merujuk kepada para hamba Tuhan yang dikatakan-
Nya akan duduk dalam penghakiman bersama-Nya pada hari ki-
amat (lihat 1 Nefi 12:9–10; 3 Nefi 27:27).

Wahyu 20:4–6—Kebangkitan Pertama
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai orang yang mengambil
bagian dalam Kebangkitan Pertama, lihat Mosia 15:21–26; Ajaran
dan Perjanjian 76:64, 70; serta 88:95–98.

Wahyu 20:7–10—Gog dan Magog
Nama Gog dan Magog pertama kali digunakan dalam Yehezkiel
38–39. Nama ini merujuk kepada bangsa-bangsa yang bertempur
melawan Tuhan sebelum Kedatangan-Nya yang Kedua. Nama

Jurang maut (ayat 1, 3)—
Kegelapan yang paling gelap,
tempat tinggal masa depan
Setan dan putra-putra kebi-
nasaan (lihat A&P 76:31–38)

Dataran (ayat 9)—Ini merujuk
pada bagian terbesar dunia

Mengepung (ayat 9)—
Mengelilingi 

Wahyu 20
Milenium

ini digunakan dalam Wahyu 20 untuk merujuk kepada mereka
yang mengikuti Setan pada akhir Milenium dan yang berperang
melawan Tuhan.

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah kedua kegiatan berikut (A–B) sewaktu Anda
mempelajari Wahyu 20.

Apakah yang Dikatakannya?

1. Dalam Wahyu ada hampir lima belas pasal yang mengurai-
kan tentang zaman akhir sebelum Kedatangan Kedua Kristus,
tetapi hanya satu pasal, pasal 20 yang menguraikan tentang
Milenium (lihat bagan “Penekanan dalam Kitab Wahyu, ”
hlm. 186). Dan uraian Yohanes tentang Milenium tidak mem-
beri tahu kita bagaimana orang akan hidup atau hal-hal yang
akan mereka lakukan. Jelaskan mengapa menurut Anda begi-
tu banyak ditulis tentang hal-hal yang akan terjadi sebelum
Milenium, tetapi hampir tidak ada mengenai kejadian-
kejadian atau kegiatan-kegiatan selama Milenium.

2. Meskipun kita tidak belajar banyak di dalam kitab Wahyu
tentang kegiatan-kegiatan orang pada waktu Milenium, kita
belajar beberapa ajaran yang sangat penting tentang zaman
yang berarti ini dalam sejarah bumi. Buatlah daftar semua ke-
benaran yang berhubungan dengan Milenium yang anda te-
mukan dalam Wahyu 20. Tulislah itu dengan kalimat lengkap
dan catatlah ayat-ayat tempat masing-masing kebenaran di-
nyatakan.

Penguasaan Tulisan Suci—Wahyu
20:12–13

1. Buatlah daftar kebenaran dari Wahyu 20:12–13 yang menurut
Anda ingin diketahui setiap orang sebelum dia meninggal.
Jelaskan mengapa menurut Anda setiap orang akan berkei-
nginan untuk mengetahui hal-hal tersebut.

2. Pengertian lebih lanjut apakah yang diberikan 2 Nefi 9:10–16
kepada kita tentang hal-hal yang terjadi ketika kitab-kitab di-
buka, seperti yang diuraikan dalam Wahyu 20:12–13?

3. Gunakanlah hal-hal yang telah Anda pelajari dalam kegiatan
ini dengan memilih salah satu dari pernyataan-pernyataan
berikut dan menuliskan hal yang akan Anda ucapkan kepada
orang yang mengatakannya:

• “Jika Anda berdosa, adalah mudah untuk diampuni dan
menghindari akibat-akibatnya.

• “Allah mengasihi setiap orang, oleh karena itu hari pengha-
kiman tidak akan terlalu mengerikan.”

• “Tidak seorang pun sempurna, dan saya jauh lebih baik
daripada kebanyakan orang yang saya kenal, jadi
mengapa khawatir tentang hari penghakiman? Itu hanya
akan mengganggu hal-hal menyenangkan yang ingin saya
lakukan.”

• “Apa yang Anda lakukan tidaklah menjadi masalah, selama
Anda tidak menyakit orang lain.”

B
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Dalam dua pasal terakhir kitab Wahyu ini kita membaca
apa yang dilihat Yohanes mengenai masa depan bumi sete-
lah Milenium, ketika bumi akan menjadi sebuah dunia se-
lestial bagi mereka yang tinggal di atasnya. Dia juga
meninggalkan kesaksiannya bagi kita bahwa hal-hal yang
dia lihat adalah benar. Sewaktu Anda membaca apa yang
ditulis Yohanes tentang kerajaan selestial dan betapa indah-
nya tinggal di sana, pikirkanlah tentang apa persyaratan
untuk dapat tinggal di sana. Apakah memperoleh kemulia-
an seperti itu sepadan dengan usaha memenuhi persyaratan
tersebut?

Presiden Brigham Young memberi kita jalan untuk memi-
kirkan tentang hal yang dituliskan dalam Wahyu 21–22 ke-
tika dia mengatakan, “Kita berbicara mengenai pencobaan
dan kesulitan kita dalam kehidupan ini; tetapi andaikan
Anda dapat melihat diri Anda sendiri ribuan dan jutaan
tahun setelah Anda membuktikan diri setia pada agama
Anda selama beberapa tahun yang singkat dalam waktu ini
dan telah meraih keselamatan kekal serta mahkota kemulia-
an di hadirat Allah; kemudian menolehlah kembali melihat
kehidupan Anda di sini, dan lihatlah kerugian, salib, dan
kekecewaannya, kedukaannya ..., Anda akan terdorong un-
tuk berseru, ‘Tetapi bagaimana dengan semua itu? Itu ha-
nyalah sementara, dan kini kita berada di sini. Kita telah
setia selama beberapa saat dalam keadaan fana kita, dan ki-
ni kita menikmati kehidupan kekal serta kemuliaan, dengan
kuasa untuk maju dalam semua pengetahuan yang tak ter-

Wahyu 21–22
Bumi Menjadi Dunia Selestial

batas dan melalui tahapan kemajuan yang tak terhitung,
menikmati senyuman dan restu [kemurahan] dari Bapa dan
Allah kita, serta dari Yesus Kristus’“ (dalam Journal of
Discourses, 7:275).
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Wahyu 21

Wahyu 21:2—Yerusalem Baru
Yerusalem Baru yang dibicarakan dalam Wahyu 21 bukanlah
kota yang sama dengan kota yang akan dibangun di benua
Amerika sebagai bagian dari zaman akhir dan Kedatangan
Kedua Yesus Kristus (lihat Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10). Ini
merujuk pada kerajaan selestial.

Wahyu 21:11–25—Gambaran tentang Kota Allah
Jika Anda meluangkan waktu untuk memikirkan tentang ukur-
an yang diberikan Yohanes mengenai kota Allah, Anda akan
memahami bahwa dia menguraikan tentang sebuah kota yang
ukurannya jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah di-
ciptakan manusia. Selain itu, uraian tentang logam-logam dan
batu-batu berharga mengisyaratkan keindahan yang tidak bisa
diungkapkan. Tetapi bagian paling mulia adalah kehadiran
Allah, yang meniadakan kebutuhan bagi sebuah bait suci atau
bahkan bagi terang (lihat ayat 22–23).

Wahyu 22

Wahyu 22:2, 14—Pohon Kehidupan
Setelah Kejatuhan Adam dan Hawa, jalan menuju pohon kehi-
dupan telah ditutup agar mereka memiliki waktu untuk bertobat,
diuji, dan dengan segala cara mempersiapkan diri untuk meng-
ambil bagian dari berkat besar ini (lihat Alma 12:22–26; 42:2–5;
Musa 4:31). Yohanes melihat bahwa buah pohon kehidupan ter-
sedia bagi semua orang di dunia selestial. Tersedianya pohon ke-
hidupan menunjukkan bahwa semua dampak Kejatuhan telah
diatasi di tempat ini.

Wahyu 22:17—“Marilah”
Seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan kitab ini (lihat hlm.
180), tujuan utama kitab Wahyu adalah untuk mengundang kita
datang kepada Kristus. Penutupan kitab tersebut—Wahyu 22:17
khususnya—kembali menekankan undangan itu.

Wahyu 22:18–19—Jangan Menambahkan atau
Mengurangkan dari Hal-Hal Ini
Sejumlah orang telah menggunakan Wahyu 22:18–19 untuk
mempertahankan gagasan bahwa tidak dapat lagi ada
wahyu atau tulisan suci setelah Alkitab karena itu berarti

Laknat (ayat 3)—Merujuk pa-
da dampak dari Kejatuhan
Adam dan Hawa

Tunas, yaitu keturunan
Daud (ayat 16)—Keturunan

Daud dan raja sah Israel;
Yesus Kristus

Malapetaka-malapetaka
(ayat 18)—Kutukan, bencana

Berdandan (ayat 2)—Berhias

Kemah (ayat 3)—Tempat
tinggal

Empat persegi (ayat 16)—
Dalam bentuk persegi

Najis (ayat 27)—Tidak bersih
atau tidak kudus
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menambahkan pada Alkitab. Dengan cara ini mereka berusaha
mendiskreditkan Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta
Mutiara yang Sangat Berharga.

Akan tetapi, Musa, menulis hal yang sama mengenai kitab-
kitabnya (lihat Ulangan 4:2). Jika kata-kata Musa itu ditafsirkan
dengan cara yang sama seperti sejumlah orang menafsirkan
apa yang ditulis Yohanes, maka seharusnya tidak ada Alkitab
setelah lima kitab pertamanya. Yohanes, seperti Musa, hanya
merujuk pada hal-hal yang telah diperintahkan Allah agar ditu-
lisnya—yaitu kitabWahyu.

Siapa saja dapat mencari tahu kebenaran dari wahyu modern
dan tulisan suci zaman akhir ini dengan menanyakannya sendi-
ri kepada Allah apakah hal-hal itu benar adanya (lihat Matius
7:7–11; Yakobus 1:4–5).

Mempelajari Tulisan Suci 
Lakukanlah dua dari kegiatan-kegiatan berikut (A–D) sewaktu
Anda membaca Wahyu 21–22.

Rancanglah Sebuah Poster

Pilihlah sebuah ayat dari Wahyu 21–22 yang menurut Anda
akan dapat dijadikan poster yang bagus untuk dipajang
dan mengingatkan Anda agar tetap setia kepada Tuhan dan
ajaran-ajaran-Nya. Jelaskan mengapa ayat tersebut akan
mengilhami Anda dan buatlah sketsa kecil tentang bentuk
poster yang Anda inginkan.

Siapakah Orang-Orang Ini?

1. Baca dan bandingkanlah Wahyu 7:9, 13–17 dengan Wahyu
21:1–4 dan beritahulah siapa merupakan bagian dari kota
kudus yang dilihat Yohanes. (Anda mungkin juga ingin
membaca Wahyu 22:11–14).

2. Menurut Wahyu 21:8 dan 22:15, siapakah yang tidak akan
berada dalam Kota Kudus itu? (Pastikan agar Anda memaha-
mi apa makna dari semua kata dalam ayat-ayat ini).

B

A

Paling Mengesankan

Berbicara tentang kitab Wahyu, Penatua Bruce R. McConkie
mengatakan, “Tidak ada di mana pun di dalam tulisan suci apa
pun yang kini dimiliki umat manusia yang memiliki penjelasan-
penjelasan yang begitu tajam dan meyakinkan mengenai meng-
apa kita harus mengatasi dunia, dan berkat-berkat yang
menyertainya yang mengalir darinya .... Sesungguhnya ajaran-
ajaran dari karya yang diilhami ini adalah beberapa di antara
pendorong [motivasi] terbesar menuju kesalehan pribadi yang
sekarang ditemukan di dalam tulisan suci” (“Understanding the
Book of Revelation,” Ensign, September 1975, 89).

Sebagai dukungan terhadap hal yang diucapkan Penatua
McConkie, tulislah tentang dua hal atau lebih yang paling
mengesankan yang telah Anda pelajari dari kitab Wahyu
yang mengilhami dan mendorong Anda untuk hidup benar.

“Datanglah, Tuhan Yesus”

Bacalah Wahyu 22:20. Pikirkanlah tentang hal-hal yang telah an-
da pelajari selama pembelajaran Anda terhadap Perjanjian Baru
dan tulislah kesaksian Anda tentang Yesus. Sertakan mengapa
Anda mau bergabung dalam doa Yohanes agar Yesus datang.

D

C

Anda dapat masuk jika
You have kept the covenants

which you have entered into with
the Lord and are made spotless and

pure before the Lord.
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