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Bantuan Bagi Pengajar 

Dalam sebuah pertemuan dengan Dua Belas Rasul, Nabi Joseph Smith "memberitahu 
para saudara bahwa Kitab Mormon merupakan yang paling benar di antara semua kitab 
di bumi, dan batu kunci agama kita, dan seseorang akan menjadi lebih dekat kepada 
Allah melalui mematuhi ajaran-ajarannya, daripada melalui kitab lain mana pun" 
(History of the Church, 4:461; lihat juga pengantar pada Book of Mormon). 

Sebagai pengajar kelas Ajaran Injil, anda memiliki kesempatan pada tahun ini untuk 
mengajar dari "yang paling benar di antara semua kitab di bumi" ini. Dengan dibimbing 
oleh Roh, anda akan dapat membantu anggota kelas memahami ajaran-ajaran kekal dan 
menguatkan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus, injilNya, dan misi Nabi Joseph 
Smith. Anda juga akan dapat membantu mereka menerima berkat-berkat lain yang 
datang dari mempelajari Kitab Mormon secara tekun, yang beberapa di antaranya 
disebutkan oleh Presiden Ezra Taft Benson: 

"Kitab Mormon menyingkap para musuh Kristus. Kitab itu mengaburkan ajaran-ajaran 
sesat dan meredakan pertentangan. (Lihat 2 Nefi 3:12). Kitab itu memperkuat para 
pengikut Kristus yang rendah hati menghadapi rancangan, strategi, dan ajaran iblis yang 
jahat di zaman kita. Jenis orang-orang murtad dalam Kitab Mormon serupa dengan jenis 
yang kita miliki dewasa ini. Allah, dengan pengetahuanNya yang tak terbatas, 
membentuk Kitab Mormon demikian agar kita dapat melihat kekeliruan tersebut dan 
mengetahui cara memerangi konsep-konsep pendidikan, politik, keagamaan, dan filsafat 
yang keliru dari zaman kita" (dalam Conference Report, Apr. 1975, 94-95; atau Ensign, Mei 
1975, 64). 

"Ada sebuah kekuatan dalam kitab itu yang akan mulai mengalir ke dalam kehidupan 
anda pada saat anda memulai suatu pembelajaran yang serius terhadap kitab itu. Anda 
akan menemukan kuasa yang lebih besar untuk menolak godaan. Anda akan 
menemukan kuasa untuk menghindari penipuan. Anda akan menemukan kuasa untuk 
bertahan pada jalan yang lurus dan sempit . . . . Sewaktu anda mulai lapar dan haus 
akan kata-kata itu, anda akan menemukan kehidupan dalam kelimpahan yang semakin 
dan semakin besar" (dalam Conference Report, Okt. 1986, 6; atau Ensign, Nov. 1986, 7). 

Sewaktu anda mengajar, Roh Tuhan akan memberikan kesaksian kepada anda mengenai 
kuasa dari Kitab Mormon dalam membawa orang pada pengetahuan yang teguh dan 
kukuh mengenai Yesus Kristus serta ajaranNya. 

Ketika bersiap untuk kelas Ajaran Injil, adalah penting agar anda mencari ilham dan 
bimbingan dari Roh Kudus. "Roh akan diberikan kepadamu oleh doa yang lahir dari 
iman," firman Tuhan, "dan jika kamu tidak menerima Roh, janganlah kamu mengajar" 
(A&P 42:14). Ingatlah bahwa Roh Kudus yang harus menjadi pengajar dalam kelas anda. 

Anda dapat mencari Roh dengan berdoa, berpuasa, mempelajari tulisan suci setiap hari, 
dan mematuhi perintah-perintah. Ketika bersiap untuk kelas, berdoalah agar Roh 
membantu anda memahami tulisan suci dan kebutuhan anggota kelas. Roh dapat pula 
membantu anda merencanakan cara-cara yang berarti untuk membahas tulisan suci dan 
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m e n e r a p k a n n y a p a d a m a s a kini (lihat 1 Nef i 19:23). D e n g a n b i m b i n g a n Roh, a n d a akan 
men jadi alat y a n g efektif d a l a m tangan T u h a n untuk m e n g a j a r k a n f i rmanNya k e p a d a 
a n a k - a n a k N y a . 

Beberapa saran b a g a i m a n a m e n g u n d a n g Roh ke d a l a m kelas a n d a diberikan di b a w a h ini: 

1. U n d a n g l a h anggota kelas untuk m e m a n j a t k a n d o a sebe lum d a n sesudah pela jaran. 
S e l a m a kelas, berdoalah d a l a m hati anda agar R o h m e m b i m b i n g anda untuk 
m e m b u k a hati anggota kelas, d a n untuk bersaksi serta m e n g i l h a m i . 

2. G u n a k a n tulisan suci (lihat " M e m u s a t k a n pada Tul isan S u c i " di bawah) . 

3. Ber ikan kesaksian kapan p u n R o h m e n d o r o n g a n d a , b u k a n h a n y a di akhir pela jaran. 
Bersaksi lah mengenai Y e s u s Kristus. Keraplah m e n g u n d a n g a n g g o t a kelas u n t u k 
m e m b a g i k a n kesaksian mereka . 

4. G u n a k a n nyanyian rohani , lagu Pratama, dan m us ik k u d u s la innya untuk 
m e m p e r s i a p k a n hati para anggota kelas untuk merasakan R o h . 

5. N y a t a k a n kasih bagi anggota kelas, bagi sesama, dan bagi B a p a Surgawi serta Yesus 
Kristus. 

6. Bila pantas , bagikan w a w a s a n , perasaan, d a n p e n g a l a m a n y a n g berkaitan d e n g a n 
pela jaran. U n d a n g l a h anggota kelas untuk m e l a k u k a n hal y a n g sama. A n g g o t a kelas 
juga d a p a t member i tahu tentang b a g a i m a n a m e r e k a telah m e n e r a p k a n asas-asas yang 
d ibahas d a l a m pela jaran terdahulu. 

Penatua Boyd K. Packer m e n g a j a r k a n , " A j a r a n y a n g sejati, d i p a h a m i , m e n g u b a h sikap 
dan p e r i l a k u " (dalam Conference Report, Okt . 1986, 20; atau Ensign, N o v . 1986, 17). Da lam 
pers iapan anda dan se lama kelas, pusatkan pada a jaran-a jaran injil yang m e n y e l a m a t k a n 
sebaga imana disaj ikan da lam tulisan suci d a n a jaran para nabi z a m a n akhir. Ini 
m e n u n t u t agar anda mempela jar i tulisan suci d e n g a n tekun d a n dengan p e n u h doa. 
T u h a n m e m e r i n t a h k a n , " J a n g a n berusaha untuk m e m a k l u m k a n f i rmanKu, tetapi 
per tama- tama usahakan agar m e m p e r o l e h f i rmanKu, k e m u d i a n l idahmu akan 
di lepaskan; k e m u d i a n jika e n g k a u inginkan, e n g k a u akan m e m p e r o l e h R o h K u d a n 
f i rmanKu, ya kuasa Allah u n t u k m e y a k i n k a n m a n u s i a " ( A & P 11:21). 

Doronglah anggota kelas untuk m e m b a w a tulisan suci m e r e k a k e kelas setiap m i n g g u . 
Bacakan bagian-bagian tulisan suci y a n g dipilih b e r s a m a - s a m a sewaktu anda 
m e m b a h a s n y a . 

Setiap anggota kelas h e n d a k n y a diberikan satu sal inan dari P e n u n t u n Belajar Anggota 
Kelas Ki tab M o r m o n (35684). B u k u ini akan m e m b a n t u anggota kelas m e n i n g k a t k a n 
keterampi lan bela jar mereka . B u k u ini akan m e m b a n t u mereka m e m a h a m i tul isan suci, 
m e n e r a p k a n n y a , m e m p e r s i a p k a n untuk m e m b a h a s n y a di d a l a m kelas, dan 
m e n g g u n a k a n n y a d a l a m p e m b a h a s a n keluarga. Doronglah a n g g o t a kelas u n t u k 
m e m b a c a bagian tulisan suci d a n mempela jar i bagian penuntun bela jar yang tepat 
s e b e l u m datang ke kelas set iap m i n g g u . 

Pres iden Ezra Taft Benson m e n a n t a n g anggota Gere ja untuk berbagi Kitab M o r m o n . Dia 
berkata : 

" W a k t u n y a sudah ter lambat jauh untuk m e m b a n j i r i secara luas b u m i ini d e n g a n Kitab 
M o r m o n . . . . Al lah akan m e n g a n g g a p kita b e r t a n g g u n g j a w a b bi la kita t idak 
m e n g g e r a k k a n Kitab M o r m o n da lam cara y a n g hebat sekarang . 
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"Kita memiliki Kitab Mormon, kita memiliki para anggota, kita memiliki para misionari, 
kita memiliki sumber-sumbernya, dan dunia memiliki kebutuhan itu. 

"Waktunya adalah sekarang!" (dalam Conference Report, Okt. 1988, 4; atau Ensign, Nov. 
1988, 4-5). 

Ketika anda mengajarkan Kitab Mormon dalam Sekolah Minggu tahun ini, doronglah 
anggota kelas untuk membagikan Kitab Mormon dengan para teman dan kenalan 
mereka yang bukan anggota (lihat gagasan mengajar tambahan yang kedua dalam 
pelajaran 1). Pada permulaan tahun, anda mungkin ingin berunding dengan keuskupan 
dan pemimpin misi lingkungan mengenai bagaimana anggota kelas dapat memperoleh 
sejilid Kitab Mormon untuk dibagikan dengan orang lain. 

Buku pedoman ini merupakan sebuah sarana untuk membantu anda mengajarkan 
ajaran-ajaran Injil dari tulisan suci. Buku ini telah ditulis untuk kelas-kelas Ajaran Injil 
remaja dan dewasa serta hendaknya digunakan setiap empat tahun sekali. Rujukan dan 
ulasan tambahan seharusnya tidak perlu untuk mengajarkan pelajaran-pelajarannya. 
Pena tua M. Russell Ballard berkarta: "Akan baik jadinya bila para pengajar mempelajari 
dengan cermat tulisan suci dan buku pedoman mereka sebelum mencari bahan-bahan 
tambahan lainnya. Terlalu banyak pengajar tampaknya lari dari bahan kurikulum yang 
disetujui tanpa sepenuhnya memeriksanya. Bila pengajar merasakan suatu kebutuhan 
untuk menggunakan sumber-sumber tambahan yang baik di luar tulisan suci dan buku 
pedoman dalam menyajikan sebuah pelajaran, mereka hendaknya pertama-tama 
mempertimbangkan penggunaan majalah-majalah Gereja" (dalam Conference Report, Apr. 
1983, 93; atau Ensign, Mei 1983, 68). 

Periksalah setiap pelajaran setidaknya seminggu sebelumnya. Sewaktu anda mempelajari 
tugas bacaan dan bahan pelajaran secara dini, anda akan menerima pemikiran dan kesan 
sepanjang minggu yang akan membantu anda mengajarkan pelajaran itu. Sewaku anda 
merenungkan pelajaran tersebut selama minggu berjalan, berdoalah agar Roh 
membimbing anda. Milikilah iman bahwa Tuhan akan memberkati anda. 

Setiap pelajaran dalam buku pedoman ini mengandung lebih banyak keterangan 
daripada yang dapat anda ajarkan dalam satu periode kelas. Carilah Roh Tuhan dalam 
memilih cerita tulisan suci, pertanyaan, dan bahan pelajaran lainnya yang akan paling 
memenuhi kebutuhan para anggota kelas. 

Setiap pelajaran mencakup bagian-bagian berikut: 

1. Judul. Judul terdiri dari dua unsur: sebuah kutipan atau ungkapan deskriptif yang 
singkat serta tulisan suci yang hendaknya anda baca sewaktu anda mempersiapkan 
pelajaran itu. 

2. Tujuan. Pernyataan tujuan menyarankan gagasan utama yang dapat anda jadikan 
fokus sewaktu anda mempersiapkan dan mengajarkan pelajaran itu. 

3. Persiapan. Bagian ini merangkum cerita-cerita tulisan suci dalam garis besar pelajaran. 
Bagian ini juga dapat mencakup bacaan tambahan serta saran lainnya bagi persiapan, 
seperti bahan yang mungkin ingin anda bawa ke kelas. Banyak di antara bahan ini 
tersedia dalam perpustakaan gedung pertemuan. (Sebuah nomor dengan lima angka 
setelah nama dari sebuah gambar yang disarankan merupakan nomor perpustakaan 
gedung pertemuan; bila gambar itu disertakan dalam Perangkat Gambar Seni Injil 
[34730], nomor itu juga diberikan). 

4. Kegiatan penarik perhatian. Bagian ini terdiri dari sebuah kegiatan sederhana, pelajaran 
dengan benda peraga, kutipan, atau pertanyaan untuk membantu anggota kelas 
bersiap untuk belajar, berperan serta, dan merasakan pengaruh Roh. Baik anda 
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menggunakan kegiatan penarik perhatian dari buku pedoman atau kegiatan anda 
sendiri, adalah penting untuk memusatkan perhatian anggota kelas pada awal 
pelajaran. Kegiatan tersebut hendaknya singkat. 

5. Pembahasan dan penerapan tulisan suci. Ini merupakan bagian utama dari pelajaran. 
Dengan penuh doa pelajarilah cerita-cerita tulisan sucinya agar anda dapat 
mengajarkan dan membahasnya dengan efektif. Gunakanlah saran-saran dalam 
"Mendorong Pembahasan Kelas" (halaman viii) dan "Menggunakan Keragaman 
Dalam Mengajarkan Tulisan Suci" (halamanix) untuk meragamkan cara mengajar 
anda dan untuk mempertahankan minat anggota kelas. Pilihlah pertanyaan dan 
metode yang tepat bagi usia dan pengalaman anggota kelas. 

6. Kesimpulan. Bagian ini membantu anda merangkum pelajaran dan mendorong anggota 
kelas untuk mematuhi asas yang telah anda bahas. Bagian ini juga mengingatkan anda 
untuk memberikan kesaksian. Pastikan untuk menyisakan cukup waktu untuk 
menutup setiap pelajaran. 

7. Gagasan mengajar tambahan. Bagian ini disediakan dalam sebagian besar pelajaran di 
dalam buku pedoman. Bagian ini dapat mencakup kebenaran tambahan dari cerita 
tulisan suci, pendekatan mengajar alternatif, kegiatan, atau saran lainnya yang 
melengkapi garis besar pelajaran. Anda mungkin ingin menggunakan beberapa dari 
gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Anda hendaknya tidak memberikan pelajaran dalam bentuk kuliah. Melainkan, bantulah 
anggota kelas untuk berperan serta secara berarti dalam membahas tulisan suci. Peran 
serta anggota kelas membantu mereka: 

1. Belajar lebih banyak mengenai tulisan suci. 

2. Belajar cara menerapkan asas-asas injil. 

3. Menjadi lebih terkomit untuk mematuhi injil. 

4. Mengundang Roh ke dalam kelas. 

5. Saling mengajar dan memperteguh agar mereka dapat memetik manfaat dari karunia, 
pengetahuan, pengalaman, dan kesaksian satu sama lain. 

Pembahasan hendaknya membantu anggota kelas mendekat kepada Juruselamat dan 
hidup sebagai muridNya. Arahkan kembali pembahasan yang tidak mencapai tujuan-
tujuan ini. 

Mengajukan pertanyaan yang mengundang pemikiran dapat menjadi salah satu teknik 
mengajar yang paling efektif. Ini merupakan teknik yang Juruselamat gunakan ketika 
Dia mengajar. Carilah bimbingan Roh sewaktu anda mempelajari pelajaran dalam buku 
pedoman ini dan memutuskan yang mana untuk ditanyakan. Buku pedoman 
menyediakan rujukan tulisan suci untuk membantu anda dan anggota kelas menemukan 
jawaban bagi sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jawaban bagi pertanyaan 
lainnya akan datang dari pengalaman para anggota kelas. 

Adalah lebih penting untuk membantu anggota kelas memahami dan menerapkan 
tulisan suci daripada untuk mencakup seluruh bahan pelajaran yang telah anda 
persiapkan. Bila anggota kelas belajar dari sebuah pembahasan yang baik, sering kali 
membantu untuk membiarkannya berlanjut daripada berusaha untuk mencakup seluruh 
bahan pelajaran. 

Gunakanlah petunjuk berikut untuk mendorong pembahasan kelas: 

1. Ajukan pertanyaan yang menuntut pemikiran dan pembahasan daripada pertanyaan 
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yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan yang dimulai dengan mengapa, 
bagaimana, siapa, apa, kapan, dan di mana biasanya paling efektif untuk mendorong 
terjadinya pembahasan. 

2. Doronglah anggota kelas untuk membagikan pengalaman yang memperlihatkan 
bagaimana asas dan ajaran tulisan suci dapat diterapkan pada kehidupan. Juga 
doronglah mereka untuk membagikan perasaan mereka mengenai apa yang mereka 
pelajari dari tulisan suci. Perlihatkan penghargaan bagi kontribusi mereka. 

3. Pekalah terhadap kebutuhan setiap anggota kelas. Meskipun semua anggota kelas 
hendaknya didorong untuk berperan serta dalam pembahasan kelas, beberapa 
mungkin ragu-ragu untuk menanggapi. Anda mungkin ingin berbicara secara pribadi 
dengan mereka untuk mencari tahu bagaimana perasaan mereka mengenai membaca 
dengan bersuara atau berperan serta dalam kelas. Hati-hatilah untuk tidak memanggil 
anggota kelas bila hal ini dapat membuat mereka merasa malu. 

4. Berikan rujukan tulisan suci untuk membantu anggota kelas menemukan jawaban 
bagi beberapa pertanyaan. 

5. Doronglah anggota kelas untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan dalam Penuntun 
Belajar Anggota Kelas Kitab Mormon sewaktu mereka mempelajari tugas bacaan setiap 
minggu. Sewaktu anda mempersiapkan setiap pelajaran, pertimbangkan bagaimana 
membahas pertanyaan-pertanyaan ini dalam kelas. Anggota kelas akan lebih mampu 
berperan serta dalam pembahasan bila mereka telah mempelajari tugas bacaan dan 
bila anda mengajukan pertanyaan yang siap mereka jawab. 

Gunakan saran-saran berikut untuk mengajarkan cerita-cerita tulisan suci dengan lebih 
efektif dan dengan lebih banyak keragaman: 

1. Bantulah anggota kelas memahami apa yang diajarkan tulisan suci mengenai Yesus 
Kristus. Mintalah mereka untuk mempertimbangkan bagaimana bagian-bagian tulisan 
suci tertentu meningkatkan iman mereka kepada Juruselamat dan membantu mereka 
merasakan kasihNya. 

2. Mintalah anggota kelas untuk memikirkan dan membagikan cara-cara khusus satu 
bagian tulisan suci dapat berlaku dalam kehidupan mereka. Mintalah mereka 
menjadikan tulisan suci bersifat lebih pribadi dengan menggantikan dalam hati nama 
mereka pada bagian-bagian yang dipilih. 

3. Di samping mengajarkan ajarannya, tekankan kisah-kisah yang mengilhami dalam 
Kitab Mormon. Pastikan agar anggota kelas memahami cerita-cerita itu dan 
membahas cara untuk menerapkannya. Tanyakan, "Mengapa menurut anda kisah ini 
disertakan dalam Kitab Mormon?" atau "Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini 
untuk membantu kita menjadi pengikut Kristus yang lebih baik?" 

4. Mintalah anggota kelas mencari kata, ungkapan, atau gagasan yang kerap diulangi 
dalam satu bagian tulisan suci atau yang memiliki makna khusus bagi mereka. 

5. Tuliskan di papan tulis ungkapan, kata kunci, atau pertanyaan yang berkaitan dengan 
kisah tulisan suci itu. Kemudian bacakan atau rangkumlah kisah itu. Sewaktu anggota 
kelas mendengar ungkapan, kata kunci, atau jawaban bagi pertanyaan itu, berhentilah 
dan bahaslah itu. 

6. Dalam seluruh Kitab Mormon, ungkapan "jadi kita melihat" digunakan untuk 
memperkenalkan sebuah rangkuman dari asas yang diajarkan (lihat, misalnya, 
Helaman 3:28). Setelah membacakan satu bagian tulisan suci, mintalah anggota kelas 
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untuk menjelaskan bagian yang menggunakan ungkapan "jadi kita melihat." 

7. Cari dan bahaslah lambang-lambang yang digunakan dalam Kitab Mormon. 
Misalnya, jalan yang lurus dan sempit sering digunakan untuk melambangkan injil 
(lihat, misalnya: 2 Nefi 31:17-20; 33:9; Yakub 6:11; 3 Nefi 14:13-14; 27:33). 

8. Simaklah bagaimana orang atau kejadian dalam tulisan suci dapat saling dibedakan 
atau dibandingkan. Misalnya, anda dapat membandingkan Laman dan Lemuel 
dengan saudara mereka Nefi dan Sam, atau membandingkan Khotbah Juruselamat 
di Bukit sebagaimana dicatat dalam Perjanjian Baru dengan laporan dalam 3 Nefi 
12-14. 

9. Suruhlah anggota kelas memerankan kisah tulisan suci dengan membaca secara 
bersuara perkataan dari orang-orang yang berbeda dalam tulisan suci. Pastikan 
bahwa dramatisasi memperlihatkan rasa hormat yang pantas bagi tulisan suci. 

10. Bagilah kelas menjadi dua kelompok kecil atau lebih. Setelah memeriksa sebuah 
cerita tulisan suci, suruhlah setiap kelompok menuliskan asas dan ajaran yang 
diajarkan dalam kisah tersebut. Kemudian mintalah kelompok-kelompok itu 
bergiliran membahas bagaimana ajaran-ajaran ini berlaku dalam kehidupan mereka. 

11. Ajaklah anggota kelas membawa pensil untuk menandai ayat-ayat penting sewaktu 
mereka membahasnya. 

12. Perlihatkan bagian-bagian dari Penyajian Video Kitab Mormon (53911) sebagaimana 
disarankan dalam bagian "Persiapan" dari berbagai pelajaran. 

Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengajar anggota yang relatif baru di 
Gereja. Pengajaran anda dapat membantu para anggota ini menjadi teguh dalam iman. 

Presidensi Utama telah berkata: "Setiap anggota Gereja perlu dikasihi dan dipelihara, 
terutama selama beberapa bulan pertama setelah pembaptisan. Ketika anggota baru 
menerima penemanan yang tulus, kesempatan untuk melayani, dan pemeliharaan rohani 
yang datang dari mempelajari firman Allah, mereka mengalami proses dipertobatkan 
yang langgeng dan menjadi 'kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-
anggota keluarga Allah' (Efesus 2:19)" (Surat Presidensi Utama, 15 Mei 1997). 

Bila anda mengajar remaja, ingatlah bahwa mereka kerap membutuhkan peran serta aktif 
dan perwujudan visual dari ajaran yang sedang dibahas. Penggunaan anda akan 
penyajian video, gambar, dan kegiatan yang disarankan dalam buku pedoman dapat 
membantu remaja tetap berminat pada pelajaran. Untuk gagasan-gagasan lain dalam 
membantu anda mengajarkan injil kepada remaja, merujuklah pada Mengajar Tiada 
Pemanggilan Yang Lebih Mulia (33043) dan Buku Penuntun Mengajar (34595). 
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"Batu Kunci 
Agama Kita" 

Tujuan 

Persiapan 

Saran-saran bagi 
Pengembangan Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas memahami bagaimana Kitab Mormon merupakan batu 
kunci agama kita dan bagaimana mematuhi ajaran-ajarannya membantu kita lebih dekat 
kepada Allah. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 1 Nefi 13:38-41; 19:23; 
2 Nefi 25:21-22; 27:22; 29:6-9; Mormon 8:26-41; Eter 5:2-4; Moroni 1:4; 10:3-5; Ajaran 
dan Perjanjian 10:45-46; 20:8-12; 84:54-58. Juga pelajari bahan-bahan pengantar Kitab 
Mormon, termasuk halaman judul, Uraian Singkat tentang Kitab Mormon, Kesaksian 
Tiga Orang Saksi, Kesaksian Delapan Orang Saksi, dan Kesaksian Nabi Joseph Smith. 

2. Bacaan Tambahan: "Kitab Mormon Batu Kunci Agama Kita" (Ezra Taft Benson, 
Ensign, Nov. 1986, 4-7; lihat juga Laporan Konferensi, Okt. 1986, 3-7). 

3. Dapatkan sejilid Penuntun Belajar Kitab Mormon bagi Anggota Kelas (35684) bagi setiap 
anggota kelas. (Anda seharusnya menerima buku-buku penuntun tersebut dari 
presidensi Sekolah Minggu). 

4. Sebelumnya, mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum Kesaksian 
Nabi Joseph Smith, seorang anggota lainnya untuk bersiap merangkum Kesaksian 
Tiga Orang Saksi, dan anggota ketiga untuk bersiap merangkum Kesaksian Delapan 
Orang Saksi. 

5. Bila bahan-bahan berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya selama 
pelajaran: 

a. Gambar Moroni Menampakkan Diri kepada Joseph Smith di Kamarnya (62492; 
Perangkat Gambar Seni Injil 404) dan Joseph Smith menerima Lemping-lemping 
Emas (62012; Perangkat Gambar Seni Injil 406). 

b. "Bagi Zaman Kita," lama pemutaran 4 menit dari Penayangan Video Kitab Mormon 
(53911). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai pelajaran. 

Gambarlah sebuah lengkungan batu di papan tulis: 

1 

Pelajaran 
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J e l a s k a n bahwa ke t ika sebuah l e n g k u n g a n seperti i tu d ibangun d e n g a n benar, 
l e n g k u n g a n itu d a p a t bertahan berdi r i bahkan t a n p a semen di a n t a r a batu-batunya . 

• A p a yang m e n a h a n lengkungan i tu? 

T u l i s k a n kata batu kunci pada b a g i a n tengah dari b a t u lengkungan. Je laskan b a h w a batu 
kunc i dari sebuah l e n g k u n g a n m e n a h a n batu-batu la innya p a d a tempatnya . Pe la jaran ini 
m e m b a h a s batu k u n c i dari Gereja Y e s u s Kristus dar i Orang-orang Suci Z a m a n Akhi r . 

D e n g a n penuh d o a pil ihlah bagian tulisan suci, p e r t a n y a a n dan b a h a n pela jaran la innya 
y a n g a k a n paling m e m e n u h i k e b u t u h a n anggota ke las . Bahaslah b a g a i m a n a tulisan suci 
y a n g dipi l ih dapat d i terapkan d a l a m kehidupan sehari-hari . D o r o n g l a h anggota ke las 
u n t u k m e m b a g i k a n p e n g a l a m a n y a n g pantas y a n g berkaitan d e n g a n asas-asas tul isan 
suci tersebut . 

1. Kitab Mormon adalah batu kunci agama kita. 

M i n t a l a h para a n g g o t a kelas k e m b a l i k e pengantar Kitab M o r m o n , d a n mintalah seorang 
a n g g o t a kelas m e m b a c a alinea k e e n a m . 

Bila a n d a m e n g g u n a k a n kegiatan penar ik perhat ian, tuliskan Kitab Mormon di p a p a n tulis 
di bawah kata batu kunci. 

Bila a n d a tidak m e n g g u n a k a n k e g i a t a n penarik perhat ian , tulislah di papan tulis Kitab 
Mormon = batu kunci d a n jelaskan b a h w a batu k u n c i dari sebuah l e n g k u n g a n m e n a h a n 
b a t u - b a t u lainnya p a d a tempatnya d a n mencegah lengkungan itu roboh. 

• M e n u r u t anda m e n g a p a Joseph S m i t h m e n y e b u t Kitab M o r m o n batu kunci a g a m a 
k i t a ? 

P r e s i d e n Ezra T a f t Benson men je laskan , " S a m a seperti l e n g k u n g a n runtuh bi la batu 
k u n c i n y a d i lepaskan, begitu p u l a seluruh Gere ja berdiri atau ja tuh bersama d e n g a n 
k e b e n a r a n dari K i t a b M o r m o n " (da lam C o n f e r e n c e Report, O k t . 1986, 5; a tau Ensign, 
N o v . 1986, 6). 

• M e n g a p a Gereja "berd i r i atau j a tuh bersama d e n g a n kebenaran dari Kitab M o r m o n " ? 

Se te lah m e m b a h a s per tanyaan ini, minta lah s e o r a n g anggota ke las m e m b a c a pernyataan 
b e r i k u t dari Pres iden Benson: " A d a tiga cara di m a n a Kitab M o r m o n m e r u p a k a n batu 
kunci dari agama ki ta . Kitab itu m e r u p a k a n batu k u n c i dalam kesaks ian kita m e n g e n a i 
Kr is tus . Kitab itu m e r u p a k a n batu k u n c i dari a jaran kita. Kitab itu m e r u p a k a n b a t u kunci 
dari k e s a k s i a n " ( d a l a m Conference Report , Okt. 1986 , 4; atau Ensign, Nov. 1986, 5). 

T u l i s k a n di papan tul is Saksi Kristus. 

• M i n t a l a h anggota kelas m e m b u k a halaman judul dari Kitab M o r m o n , dan je laskan 
b a h w a halaman ini ditulis oleh n a b i Moroni. M e n u r u t alinea k e d u a , apa saja ket iga 
tu juan dari Ki tab M o r m o n ? ( U n t u k memper l iha tkan kepada sisa keturunan Israel hal-
hal besar yang te lah Tuhan l a k u k a n bagi le luhur mereka; u n t u k menga jarkan 
per jan j ian-per jan j ian yang di tuntut oleh T u h a n ; d a n untuk m e y a k i n k a n s e m u a orang 
b a h w a Yesus a d a l a h Kristus, y a n g menyatakan dir iNya sendiri kepada s e m u a 
b a n g s a ) . 

• Pada tahun 1982 judul tambahan Saksi Lain mengenai Yesus Kristus telah ditambahkan 
p a d a judul dari K i t a b M o r m o n . M e n g a p a p e n t i n g untuk memi l ik i saksi t a m b a h a n ini 
m e n g e n a i J u r u s e l a m a t ? (Lihat 1 N e f i 13:38-41; 2 Nefi 29:6-9). M e n g a p a pent ing untuk 
m e m a k l u m k a n k e p a d a dunia b a h w a Kitab M o r m o n bersaksi m e n g e n a i Kristus? 

• A p a yang telah a n d a pelajari dar i Kitab M o r m o n mengenai Y e s u s Kristus? 
B a g a i m a n a Kitab M o r m o n telah m e n g u a t k a n kesaks ian anda m e n g e n a i Y e s u s Kristus? 

Pembahasan dan 
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Pelajaran 1 

Tuliskan di papan tulis Ajaran. 

• Dengan cara apa Kitab Mormon merupakan "batu kunci dari ajaran kita"? (Lihat A&P 
10:45-46; 20:8-12). 

• Presiden Benson menegaskan: "Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa Kitab 
Mormon mencakup 'kegenapan injil Yesus Kristus' (A&P 20:9). Itu bukanlah berarti 
kitab tersebut mencakup setiap ajaran, setiap doktrin yang pernah diwahyukan. 
Melainkan, itu berarti bahwa dalam Kitab Mormon kita akan menemukan kegenapan 
dari ajaran-ajaran yang dibutuhkan bagi keselamatan kita. Dan itu diajarkan dengan 
jelas dan sederhana sehingga bahkan anak-anak dapat mempelajari jalan-jalan 
keselamatan dan permuliaan" (dalam Conference Report, Okt. 1986, 4; atau Ensign, 
Nov. 1986, 6). 

• Bagaimana Kitab Mormon telah meningkatkan pemahaman anda mengenai ajaran-
ajaran injil yang penting? 

Tuliskan di papan tulis Kesaksian. 

• Mengapa Kitab Mormon merupakan dasar dari kesaksian mengenai injil yang telah 
dipulihkan? 

• Berkat-berkat apa yang datang kepada mereka yang menerima kesaksian mengenai 
Kitab Mormon dan mengikuti ajaran-ajarannya? Apa yang harus kita lakukan untuk 
memperoleh kesaksian mengenai kebenaran dari Kitab Mormon? 
(Lihat Moroni 10:3-5). 

Ajaklah anggota kelas untuk membahas cara mereka mengetahui bahwa Kitab Mormon 
adalah benar. 

2. Banyak saksi telah bersaksi mengenai Kitab Mormon. 

Bila anda menggunakan gambar Moroni sedang menampakkan diri kepada Joseph Smith 
dan gambar Joseph Smith sedang menerima lemping-lemping emas, peragakanlah itu 
sekarang. Mintalah anggota kelas yang ditugaskan merangkum peristiwa-peristiwa yang 
tercatat dalam Kesaksian Nabi Joseph Smith. Kemudian jelaskan bahwa setelah Joseph 
Smith selesai menerjemahkan Kitab Mormon, orang lain mendapat kesempatan istimewa 
melihat lemping-lemping itu. Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk menyajikan 
rangkuman mereka mengenai Kesaksian Tiga Orang Saksi dan Kesaksian Delapan Orang 
Saksi. 

• Mengapa penting untuk memiliki saksi-saksi mengenai lemping-lemping emas itu? 
(Lihat Eter 5:2-4). Bagaimana menurut anda dengan adanya saksi-saksi tambahan 
membantu Nabi Joseph Smith? 

• Saksi-saksi lain apa yang kita miliki bahwa Kitab Mormon adalah benar? 

Bila anda menggunakan penyajian video "Bagi Zaman Kita," tayangkanlah sekarang. 

3. Kitab Mormon di tulis bagi zaman kita. 

Tekankan bahwa meskipun Kitab Mormon merupakan sebuah dokumen kuno, kitab itu 
ditulis dan disimpan bagi zaman kita (2 Nefi 25:21-22; 27:22; Mormon 8:34-35; Moroni 
1:4). 

• Bacalah bersama anggota kelas Mormon 8:26-41. Jelaskan bahwa ayat-ayat ini 
mengandung nubuat mengenai munculnya Kitab Mormon. Keadaan apa yang dilihat 
Moroni yang akan ada di dunia, ketika Kitab Mormon kembali dimunculkan? 
(Tuliskan tanggapan anggota kelas di papan tulis. Jawaban dapat mencakup yang 
terdapat dalam daftar di bawah). Bagaimana keadaan-keadaan ini terbukti di dunia 
dewasa ini? 
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a. " K u a s a Al lah akan d i s a n g k a l " (ayat 28). 
b . " A k a n ada penaj isan besar di atas p e r m u k a a n b u m i " (ayat 31) . 
c . Orang akan " m e n g a n g k a t - a n g k a t diri m e r e k a dalam k e s o m b o n g a n hati m e r e k a " 

(ayat 36). 
d. Orang akan " m e n g a s i h i u a n g melebihi d a r i p a d a [mereka] mengasihi o r a n g yang 

miskin dan y a n g m e m b u t u h k a n " (ayat 37) . 
e . Orang akan " m a l u m e n g a m b i l nama Kr is tus ke atas diri [ m e r e k a ] " (ayat 38) . 

• D e n g a n cara a p a a jaran-a jaran para nabi z a m a n dahulu d a p a t menjadi s e b u a h sumber 
b a n t u a n bagi k i ta? Baga imana mengetahui b a h w a Kitab M o r m o n ditulis bag i zaman 
kita dapat m e m p e n g a r u h i cara kita m e m p e l a j a r i n y a ? (Lihat 1 Nef i 19:23). 

Pres iden Benson menga jarkan : " K i t a b M o r m o n . . . telah di tul is bagi z a m a n kita. 
B a n g s a Nefi t idak pernah memi l ik i kitab itu; t idak juga b a n g s a Laman p a d a z a m a n 
d a h u l u itu. Ki tab itu di te tapkan bagi kita ... Se t iap dari p e n u l i s utama Kitab M o r m o n 
bersaksi b a h w a dia menul is bag i generasi -generasi masa d e p a n . . . Bila m e r e k a 
mel ihat z a m a n kita dan m e m i l i h hal-hal y a n g akan pal ing berar t i bagi kita, bukankah 
d e m i k i a n h e n d a k n y a kita m e m p e l a j a r i Ki tab M o r m o n ? Kita h e n d a k n y a terus menerus 
ber tanya k e p a d a diri kita sendir i , ' M e n g a p a T u h a n m e n g i l h a m i M o r m o n (atau 
M o r o n i atau A l m a ) untuk m e n y e r t a k a n itu di da lam c a t a t a n n y a ? Pelajaran a p a yang 
d a p a t saya pela jari darinya u n t u k m e m b a n t u saya hidup p a d a m a s a dan z a m a n ini? ' " 
( d a l a m Conference Report , O k t . 1986, 5; a tau Ensign, Nov. 1986 , 6). 

4. Kitab Mormon dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. 

M i n t a l a h seorang anggota kelas m e m b a c a kembal i alinea k e e n a m di pengantar Kitab 
M o r m o n . 

• A p a k a h a jaran-a jaran itu? (Per intah-per intah atau asas-asas) . B a g a i m a n a a jaran-a jaran 
K i t a b M o r m o n dapat m e m b a w a kita lebih d e k a t kepada A l l a h ? 

• Bi la kita tidak mempela jar i K i tab M o r m o n , a p a yang akan m e n j a d i r is ikonya bagi kita, 
secara pribadi d a n sebagai s e b u a h Gere ja? (Lihat A & P 84 :54-58) . 

• P e r u b a h a n d a n berkat apa y a n g telah datang ke dalam k e h i d u p a n anda ket ika anda 
mempela jar i d a n m e r e n u n g k a n Kitab M o r m o n secara teratur? 

B a c a k a n atau minta lah seorang a n g g o t a kelas m e m b a c a k a n p e r n y a t a a n Pres iden Ezra 
Taft Benson ber ikut ini: 

" P a d a saat anda m e m u l a i suatu pela jaran y a n g ser ius terhadap [Ki tab M o r m o n , anda] 
a k a n m e n e m u k a n kuasa yang lebih besar untuk m e n o l a k g o d a a n . A n d a akan 
m e n e m u k a n kuasa untuk menghindar i penipuan. A n d a akan m e n e m u k a n k u a s a untuk 
b e r t a h a n pada ja lan yang lurus d a n s e m p i t . . . S e w a k t u anda m u l a i lapar dan h a u s akan 
kata-kata itu, anda akan m e n e m u k a n ke l impahan y a n g semakin l a m a semakin b e s a r 
dalam kehidupan anda" (dalam Conference Report, Okt. 1986,6; atau Ensign, Nov. 1986, 7). 

D o r o n g l a h anggota kelas untuk m e n g a l a m i p e n g g e n a p a n dari janj i - janj i ini bagi diri 
m e r e k a sendiri d e n g a n mempela jar i Kitab M o r m o n tahun ini. 

S e b a g a i m a n a d iarahkan oleh Roh , bersaksi lah m e n g e n a i k e b e n a r a n yang d ibahas da lam 
pela jaran ini. 

Ber ikan setiap a n g g o t a kelas sebuah buku p e n u n t u n belajar. D o r o n g l a h anggota kelas 
u n t u k m e n g g u n a k a n penuntun be la jar ini sewaktu mereka m e m p e l a j a r i tulisan suci 
d a l a m persiapan u n t u k kelas set iap minggu. 

Rangkuman 

4 



Pelajaran 1 

Bahan berikut melengkapi gar is besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. Pentingnya Kitab Mormon dalam Pemulihan injil 

Buatlah daftar kalimat berikut di papan tulis tanpa nomor y a n g menyertainya: 

6. Pekerjaan bait suci bagi orang yang telah meninggal dimulai. 

3. Imamat Melkisedek dipulihkan. 

5. Para Rasul dipanggil. 

1. Joseph Smith menerima Penglihatan Pertama. 

4. Gereja diorganisasi. 

2. Kitab Mormon diterjemahkan. 

Mintalah anggota kelas untuk menentukan urutan terjadinya perist iwa-perist iwa ini 
(nomor di kiri setiap peristiwa menunjukkan urutannya yang tepat; tambahkan nomor-
nomor ini pada papan tulis sewaktu anggota kelas menentukan urutan perist iwanya 
yang tepat). Kemudian bacakan atau mintalah seorang anggota kelas membacakan 
pernyataan Presiden Ezra Taft Benson berikut ini: 

"Sebuah . . . kesaksian yang kuat terhadap pent ingnya Kitab M o r m o n adalah untuk 
menyimak di m a n a Tuhan menjadwalkan kedatangannya da lam Pemulihan yang sedang 
terungkap. Satu-satunya hal y a n g mendahuluinya adalah Penglihatan Pertama. . . . 

"Pikirkan hal itu sehubungan dengan apa yang dinyatakannya secara tak langsung. 
Tampilnya Kitab Mormon mendahului pemul ihan imamat. Kitab itu diterbitkan hanya 
beberapa hari sebelum Gereja diorganisasi. Para Orang Suci diberi Kitab M o r m o n untuk 
dibaca sebelum mereka diberi wahyu-wahyu y a n g menggariskan ajaran-ajaran besar 
seperti tiga t ingkatan kemuliaan, pernikahan selestial, atau peker jaan bagi orang yang 
telah meninggal . Kitab itu datang sebelum k u o r u m imamat dan organisasi Gereja . 
Bukankah hal ini memberi tahu kita sesuatu mengenai bagaimana Tuhan m e m a n d a n g 
pekerjaan yang kudus ini? (dalam Conference Report, Okt. 1986,3; atau Ensign, Nov. 1986,4). 

2. Berbagi Kitab Mormon 

Rundingkan dengan keuskupan dan pemimpin misi l ingkungan mengenai cara anggota 
dapat memperoleh Kitab M o r m o n untuk diberikan kepada teman dan kenalan y a n g 
bukan anggota. 

Di kelas, sarankan agar sebuah gol kelas tahun ini hendaknya berbagi Kitab M o r m o n 
dengan teman dan kenalan y a n g bukan anggota. Jelaskan kepada anggota kelas cara 
mereka bisa mendapatkan Kitab Mormon, dan doronglah setiap anggota kelas untuk 
memberikan satu jilid kepada setidaknya seorang teman atau kenalan selama tahun 
berjalan. 

Beberapa kali selama tahun berjalan, sebagaimana diarahkan oleh Roh, tanyakan pada 
anggota kelas adakah di antara mereka yang telah memberikan Kitab Mormon. Mintalah 
anggota kelas y a n g telah melakukan ini untuk membagikan pengalamannya dengan 
singkat. Teruslah mendorong anggota kelas untuk berbagi Kitab M o r m o n dengan orang 
lain. 
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Pelajaran 

2 "Segala Hal Sesuai Dengan 
KehendakNya" 

1 Nefi 1-7 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 
Kegiatan Penarik 
Perhatian 

M e m b a n t u anggota ke las m e m a h a m i , mela lu i teladan Lehi d a n Nefi , b a h w a keamanan 
dan kese lamatan datang melalui k e p a t u h a n kepada T u h a n . 

1. Baca , renungkan, d a n berdoalah m e n g e n a i tulisan suci ber ikut : 

a. 1 Nef i 1-2. Lehi m e n g e t a h u i d a l a m sebuah pengl ihatan b a h w a Y e r u s a l e m akan 
dihancurkan. Dia m e m p e r i n g a t k a n orang-orang u n t u k bertobat , tetapi mereka 
m e n o l a k n y a d a n m e n g i n g i n k a n n y a w a n y a . T u h a n m e m b e r i t a h u Lehi untuk 
m e m b a w a ke luarganya dan m e n i n g g a l k a n Yerusa lem. Lehi dan ke luarganya 
b e r a n g k a t m e n u j u p a d a n g belantara . 

b. 1 Nef i 3-4. Nefi d a n saudara-saudara lelakinya kembal i k e Y e r u s a l e m untuk 
m e n d a p a t k a n l e m p i n g - l e m p i n g k u n i n g a n dari Laban . 

c. 1 Nef i 5. Nefi d a n saudara-saudara lelakinya m e m b a w a pulang l emping- lemping 
itu kepada ke luarga mereka. L e m p i n g - l e m p i n g itu m e m u n g k i n k a n keluarga Lehi 
u n t u k m e n y i m p a n bahasa mereka , silsilah mereka , d a n a jaran serta perintah Allah 
bagi keturunan m e r e k a . 

d. 1 Nef i 7. Nefi d a n saudara-saudara lelakinya kembal i ke Yerusa lem u n t u k 
m e m b u j u k Ismael beserta ke luarganya untuk b e r g a b u n g dengan m e r e k a di padang 
belantara . 

2. B a c a a n tambahan: M o s i a 1:3-7; A l m a 3:11-12. 

3. S e b e l u m n y a , minta lah seorang anggota kelas untuk b e r s i a p m e r a n g k u m usaha Nefi 
dan saudara-saudara le lakinya untuk m e nd a pa t ka n l e m p i n g - l e m p i n g kuningan dari 
L a b a n (1 Nefi 3:9; 4 :38) . 

4. Bila bahan-bahan b e r i k u t tersedia, bers iaplah untuk m e n g g u n a k a n n y a d a l a m 
pela jaran : 

a. G a m b a r - g a m b a r Lehi Bernubuat k e p a d a Orang-orang Yerusa lem (62517 ; Perangkat 
G a m b a r Seni Injil 300 ) dan Keluarga Lehi M e n i n g g a l k a n Yerusa lem (62238; 
Perangkat G a m b a r Seni Injil 301). 

b. S e b u a h pena atau pensi l dan secarik kertas bagi se t iap anggota kelas . 

5. S e b e l u m kelas d imula i , tulislah di p a p a n tulis judul d a n ru jukan tulisan suci yang 
d i g u n a k a n dalam b a g a n di ha laman 8. 

Bila pantas , gunakan kegiatan berikut atau salah satu kegiatan anda sendiri untuk 
memulai pelajaran. 

Mintalah anggota kelas u n t u k m e m b a y a n g k a n bahwa m e r e k a baru saja m e m a h a m i 
b a h w a k o t a di mana m e r e k a tinggal akan dihancurkan dan m e r e k a harus segera pergi. 

• B a g a i m a n a perasaan a n d a mengenai beri ta ini? Apa y a n g akan anda l a k u k a n ? 

• A p a k a h akan berbeda dengan perasaan anda, dan apa y a n g anda lakukan bila anda 
m e n g e t a h u i bahwa keterangan ini d a t a n g melalui s e o r a n g nabi Allah? 
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Je laskan b a h w a pela jaran ini adalah mengenai Lehi d a n ke luarganya , yang meningga lkan 
r u m a h mereka di Y e r u s a l e m karena kota itu akan segera d ihancurkan . Pelajaran a k a n 
m e m b a h a s ke m a n a m e r e k a pergi, d a n apa yang m e r e k a lakukan sete lah meningga lkan 
Y e r u s a l e m . 

D e n g a n penuh doa pi l ihlah bagian tul isan suci, p e r t a n y a a n dan b a h a n pelajaran la innya 
y a n g pal ing m e m e n u h i kebutuhan anggota kelas. B a h a s l a h b a g a i m a n a tulisan suci y a n g 
dipil ih dapat di terapkan dalam k e h i d u p a n sehari-hari . Doronglah anggota kelas u n t u k 
m e m b a g i k a n p e n g a l a m a n yang berkai tan dengan asas -asas tulisan suci tersebut. 

1. Lehi meninggalkan Yerusalem dan membawa keluarganya ke padang belantara. 

Bahas lah 1 Nefi 1-2. Minta lah anggota kelas untuk m e m b a c a d e n g a n keras ayat-ayat 
y a n g dipilih. 

• Sa lah satu per is t iwa per tama y a n g diuraikan d a l a m Kitab M o r m o n adalah 
keberangkatan Lehi d a n ke luarganya dari Y e r u s a l e m . Keadaan a p a yang m e n u n t u n 
p a d a keberangkatan ini? (Lihat 1 Nef i 1:4-15, 18-20 ; 2:1-3. Bila a n d a m e n g g u n a k a n 
g a m b a r Lehi b e r n u b u a t , peragakanlah sekarang) . 

• M e n g a p a orang-orang Yerusa lem menolak pesan Lehi dan nabi -nabi lainnya? (Lihat 1 
Nef i 1:19-20; 2 :12-13; 16:1-2). M e n g a p a sebagian o r a n g dewasa ini m e m b e r o n t a k 
terhadap Tuhan d a n para h a m b a N y a ? Baga imana Nefi m e n a n g g a p i pesan a y a h n y a ? 
(Lihat 1 Nefi 2:16, 19). Apa yang d a p a t kita pela jari dari Nefi m e n g e n a i cara m e m b u a t 
hati kita lebih m u d a h m e n e r i m a a jaran-a jaran p a r a nabi? 

• A p a yang Tuhan jan j ikan kepada Nef i bila dia m a u m e m a t u h i per intah-per intah? 
(Lihat 1 Nefi 2 :19-20, 22). Apa y a n g Tuhan jan j ikan akan terjadi k e p a d a Laman d a n 
L e m u e l bila mereka m e m b e r o n t a k ? (Lihat 1 Nefi 2 :21, 23-24). B a g a i m a n a setiap janji 
ini ber laku bagi ki ta? 

• K e daerah seperti a p a Lehi m e m b a w a keluarganya ketika mereka meninggalkan 
Y e r u s a l e m ? (Lihat 1 Nefi 2:2. Bila a n d a m e n g g u n a k a n gambar ke luarga Lehi 
meningga lkan Y e r u s a l e m , peragakanlah sekarang) . A p a yang m e r e k a t inggalkan 
ket ika mereka b e r a n g k a t ? (Lihat 1 Nef i 2:4). M e n u r u t anda b a g a i m a n a perasaan 
ke luarga Lehi karena harus meningga lkan r u m a h , harta benda, d a n teman- teman 
m e r e k a ? P e n g o r b a n a n apa yang telah anda buat u n t u k patuh k e p a d a Tuhan? 
B a g a i m a n a anda diberkat i sewaktu anda m e m b u a t pengorbanan seperti itu? 

• Sete lah tiga hari di p a d a n g belantara , Lehi m e m b a n g u n sebuah m e z b a h dan 
m e n g u c a p k a n s y u k u r kepada T u h a n (1 Nefi 2 :6-7; l ihat juga 1 Nef i 5:9; 7:22). 
B a g a i m a n a kita dapat m e n g e m b a n g k a n perasaan s y u k u r bahkan d a l a m keadaan y a n g 
sulit? 

• Berkat penting apa y a n g dihasi lkan dari kepatuhan Lehi kepada T u h a n dan keperg ian 
Lehi dari Yerusa lem? (Tuliskan j a w a b a n anggota ke las di papan tulis . Jawaban dapat 
m e n c a k u p b a h w a ke luarga Lehi dan Ismael d ise lamatkan dari kehancuran ; satu 
cabang dari suku Israel dipimpin k e negeri yang di jan j ikan; dan Ki tab M o r m o n , saksi 
lain mengenai Y e s u s Kristus, diberikan) . 

2. Nefi dan saudara-saudara lelakinya kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan 
lemping-lemping kuningan. 

Baca d a n bahaslah ayat -ayat yang dipil ih dari 1 Nefi 3-4 . 

• Mengapa Lehi mengir imkan para putranya kembali k e Yerusalem? (Lihat 1 Nefi 3:1-4). 
B a g a i m a n a tanggapan L a m a n dan L e m u e l terhadap dikir imnya m e r e k a kembal i? 
(Lihat 1 Nefi 3:5). B a g a i m a n a tanggapan Nefi? (Lihat 1 Nefi 3:7). Bi la anda d iminta 
untuk melakukan per ja lanan ini, m e n u r u t anda b a g a i m a n a kira-kira tanggapan a n d a ? 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Perbedaan apa yang terjadi, bila anda memahami bahwa Tuhan telah memintanya 
dari anda? 

• Mengapa keluarga Lehi perlu mendapatkan lemping-lemping kuningan itu? (Lihat 1 
Nefi 3:3,19-20; 4:15-16; lihat juga 1 Nefi 5:21-22; Mosia 1:3-7). 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan merangkum upaya Nefi dan para saudara 
lelakinya untuk mendapatkan lemping-lemping tersebut (1 Nefi 3:9—4:38). 

• Keadaan-keadaan yang bagaimanakah [di mana] kita mungkin perlu "dipimpin oleh 
Roh, tanpa mengetahui sebelumnya apa yang harus [kita] lakukan"? (1 Nefi 4:6). Apa 
yang dapat kita pelajari dari perkataan Nefi: "Meskipun demikian aku maju terus"? 
(1 Nefi 4:7). 

• Mengapa Nefi ragu membunuh Laban? (Lihat 1 Nefi 4:10). Bagaimana Nefi menjadi 
yakin bahwa dia harus membunuh Laban? (Lihat 1 Nefi 4:11-18). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca 1 Nefi 3:7 dengan keras. Bagaimana Tuhan 
"mempersiapkan sebuah jalan" bagi Nefi untuk melakukan apa yang telah 
diperintahkan untuk dilakukannya? Bagaimana Tuhan telah mempersiapkan jalan 
bagi anda untuk mematuhi perintah-perintahNya? 

• Mengapa Nefi dan para saudara lelakinya menginginkan Zoram untuk kembali ke 
padang belantara bersama mereka? (Lihat 1 Nefi 4:35-36). Apa yang membujuk 
Zoram untuk menemani Nefi dan para saudara lelakinya? (Lihat 1 Nefi 4:31-34. 
Jelaskan bahwa di antara orang-orang di zaman Lehi, sebuah sumpah adalah kudus. 
Zoram tahu bahwa Nefi tidak akan pernah melanggar sumpahnya). Mengapa penting 
agar kita dikenal sebagai orang yang menepati perkataan kita? 

Tegaskan bahwa meskipun Laman dan Lemuel mematuhi ayah mereka dengan pergi ke 
padang belantara, dan kemudian kembali ke Yerusalem untuk mengambil lemping-
lemping kuningan itu, mereka menggerutu dan memberontak berulang kali selama 
perjalanan keluarga itu. Sebaliknya, Nefi dan Sam setia dan patuh sepanjang perjalanan mereka. 
Anda mungkin ingin menjelaskan bahwa meskipun Sam tidak sering disebutkan, tulisan suci 
menyatakan bahwa dia setia dan patuh, seperti Nefi (1 Nefi 2:17; 83). 

Ajaklah sebagian anggota kelas untuk membaca bagian-bagian tulisan suci yang tertulis 
di papan tulis di bawah "Nefi." Mintalah mereka mencari kata atau kalimat yang 
mencirikan Nefi. Ajaklah anggota kelas lainnya untuk membaca bagian-bagian lainnya, 
mencari kata dan kalimat yang mencirikan Laman dan Lemuel. Anda mungkin ingin 
memberi setiap anggota kelas secarik kertas dan sebuah pena atau pinsil untuk membuat 
catatan sewaktu mereka membaca. Kemudian mintalah anggota kelas melaporkan apa 
yang mereka dapatkan. Tuliskan di papan tulis sebuah komentar singkat mengenai isi 
setiap ayat (contoh diberikan di bagan di bawah; anda tidak perlu menggunakan kata-
kata yang diberikan secara persis). 

NEFI LAMAN DAN LEMUEL 

1:1 Tahu dia memiliki "orang tua 2:11 Menggerutu menentang ayah mereka 
yang baik-baik" 
2:16 Mempercayai semua perkataan 2:13 Tidak mempercayai semua perkataan Lehi 
yang diucapkan oleh ayahnya 

2 :16 ,19 Pergi kepada Tuhan untuk 2:12 "Tidak mengerti perbuatan . . . Allah" 
mendapatkan pengetahuan 

3:7 Bersedia pergi dan melakukan 3:5 Menggerutu bahwa Tuhan telah meminta 
apa yang Tuhan perintahkan "hal yang sukar" 

3:15 Menolak kembali tanpa catatan- 3:14 Ingin menyerah setelah satu usaha 
catatan itu 

4:1, 3 Mengetahui bahwa Tuhan 3:31 Meragukan bahwa Tuhan dapat 
"lebih perkasa daripada Laban" mengantarkan Laban kepada mereka 
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Pelajaran 2 

Jika bagan telah selesai, bahaslah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana Nefi memperlihatkan iman yang kuat dan teguh? Bagaimana kita dapat 
mengikuti teladannya? 

• Mengapa Laman dan Lemuel menggerutu dan memberontak? (Lihat 1 Nefi 2:11-12). 
Mengapa mereka tidak dapat memahami perbuatan Allah? (Lihat 1 Nefi 2:18). 

3. Nefi dan para saudara lelakinya membawa lemping-lemping kuningan kepada 
keluarga mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 1 Nefi 5. 

• Bagaimana reaksi Lehi dan Saria ketika keempat putra mereka akhirnya kembali 
dengan lemping-lemping kuningan itu? (Lihat 1 Nefi 5:1-9). Bagaimana kepulangan 
mereka menguatkan kesaksian Saria? (Lihat 1 Nefi 5:8). 

• Apa isi lemping-lemping kuningan itu? (Lihat 1 Nefi 5:10-16; 13:23. Lemping-lemping 
itu mencakup kelima kitab Musa, sebuah catatan mengenai bangsa Yahudi sampai 
Raja Zedekia [kira-kira 600 S.M.], nubuat para nabi suci, dan silsilah keluarga Lehi). 

• Nubuat apa yang di buat Lehi mengenai lemping-lemping kuningan itu? (Lihat 1 Nefi 
5:17-19). Bagaimana semua nubuat ini digenapi? 

4. Nefi dan para saudara lelakinya kembali ke Yerusalem untuk mengajak Ismael dan 
keluarganya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 1 Nefi 7. 

• Mengapa Nefi dan para saudara lelakinya kembali lagi ke Yerusalem segera setelah 
membawa pulang lemping-lemping kuningan? (Lihat 1 Nefi 7:1-2). Bagaimana Ismael 
dan keluarganya dibujuk untuk bergabung dengan keluarga Lehi? (Lihat 1 Nefi 7:4-5). 

• Mengapa Laman dan Lemuel serta beberapa anak Ismael memberontak dalam 
perjalanan mereka di padang belantara? (Lihat 1 Nefi 7:6-7). Menurut anda mengapa 
mereka ingin kembali ke Yerusalem? Apa yang Nefi katakan akan terjadi bila mereka 
melanjutkan ke padang belantara dan setia kepada Tuhan (Lihat 1 Nefi 7:13). Apa 
yang dikatakannya akan terjadi bila mereka kembali untuk tinggal di Yerusalem? 
(Lihat 1 Nefi 7:13-15). 

• Sifat-sifat apa yang diperlihatkan Nefi dalam berurusan dengan para saudara 
lelakinya? (Lihat 1 Nefi 2:17-18 dan 7:21 untuk beberapa contoh). Bagaimana kita 
dapat menunjukkan sifat-sifat ini dalam hubungan kita dengan anggota keluarga kita 
dan sesama? 

Ingatkan para anggota kelas bahwa karena kepatuhan Lehi dan Nefi yang sukarela, 
berjuta-juta orang telah diberkati. Ajaklah anggota kelas untuk selalu "pergi dan 
melakukan hal yang telah Tuhan perintahkan" (1 Nefi 3:7). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau lebih dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. "Dilahirkan dari orang tua yang baik-baik'' (1 Nefi 1:1) 

• Apa saja tanggung jawab "orang tua yang baik-baik" bagi anak-anak mereka? (Lihat 
1 Nefi 1:1). Apa yang dapat dipelajari oleh orang tua dari Lehi dan Saria mengenai 
cara memenuhi tanggung jawab ini? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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2. Semua orang mengalami kesengsaraan 

Tuliskan kata-kata berikut di papan tulis; rohani, berani, khawatir, kuat, ceria, setia, sedih, 
percaya, kecil hati, tekun, sabar, penuh kasih. 

Mintalah anggota kelas memutuskan yang mana dari kata-kata ini yang menggambarkan 
Nefi. Lingkari kata-kata yang mereka pilih, dan suruhlah mereka menceritakan kejadian 
singkat mengenai Nefi yang menggambarkan sifat karakter yang mereka pilih. 

Kemudian jelaskan bahwa semua kata itu menggambarkan Nefi dalam berbagai saat 
dalam kehidupannya. Tekankan bahwa Nefi adalah orang yang setia dan diingat karena 
pengabdiannya dalam mematuhi perintah-perintah. Meskipun demikian kadang kala 
Nefi menjadi khawatir, kecil hati, dan sedih. Tegaskan bahwa kita kerap berpikir tentang 
para nabi dan pemimpin Gereja lainnya seolah hanya memiliki pengalaman positif dan 
tidak pernah mengalami pergumulan. Namun, seperti kita, mereka juga menghadapi 
kesengsaraan dan penderitaan. 

• Bagaimana hal tersebut dapat membantu kita jika mengetahui bahwa para nabi dan 
pemimpin Gereja lainnya juga memiliki ujian? 

• Meskipun Nefi telah "melihat banyak kesengsaraan dalam perjalanan hidup[nya]," 
dia tahu dia telah "sangat diberkati oleh Tuhan" (1 Nefi 1:1). Bagaimana mungkin 
mengalami banyak kesengsaraan dan tetap diberkati oleh Tuhan? Bagaimana 
kesengsaraan dapat membantu kita menerima berkat? (Ajaklah anggota kelas untuk 
merenungkan pertanyaan ini dalam hati, bila mereka tidak ingin membagikan 
tanggapan mereka dengan kelas). 

3. Isi catatan Nefi 

• 1 Nefi 6 berisikan penjelasan Nefi mengenai apa yang akan ditulisnya dalam 
catatannya. Apakah yang Nefi katakan yang merupakan tujuannya dalam memelihara 
catatan? (Lihat 1 Nefi 6:3-4. Simaklah bahwa Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub 
adalah Yesus Kristus). Bagaimana tulisan Nefi telah membantu anda datang kepada 
Kristus? 

Doronglah para anggota kelas untuk menuliskan kesaksian mereka, seperti juga 
pengalaman rohani, gagasan, dan perasaan lainnya, di dalam buku harian mereka. 
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Penglihatan Tentang 
Pohon Kehidupan 
1 Nefi 8-11; 12:16-18; 15 

Pelajaran 

3 
Membantu para anggota kelas memahami lambang-lambang dalam penglihatan tentang 
pohon kehidupan dan penerapan dari lambang-lambang ini dalam kehidupan mereka. 

Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 1 Nefi 8-11; 12:16-18; 15. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Jelaskan bahwa banyak mimpi dan penglihatan simbolis dicatat dalam tulisan suci. 
Kemudian bagikan contoh berikut dan mintalah anggota kelas untuk menjelaskan arti 
setiap lambang: 

a. Raja Nebukadnezar bermimpi mengenai sebuah bentuk, atau patung, yang besar dari 
seorang manusia. Setiap bagian dari tubuh orang itu terbuat dari bahan yang berbeda. 
Sebuah batu menghancurkan patung itu dan menjadi sebuah gunung, yang 
memenuhi seluruh bumi. (Lihat Daniel 2:31-45; lihat juga A&P 65:2. Berbagai bagian 
pada patung itu mewakili kerajaan-kerajaan yang telah berkuasa di bumi. Batu itu 
melambangkan kerajaan Allah, yang akan menggantikan semua kerajaan lainnya 
pada zaman akhir). 

b. Firaun bermimpi mengenai tujuh lembu yang kurus dan sakit yang menelan tujuh 
lembu yang gemuk dan sehat, serta tujuh bulir gandum yang kering memakan tujuh 
bulir gandum yang baik. (Lihat Kejadian 41:17-31. Tujuh lembu yang sehat dan tujuh 
bulir gandum yang baik melambangkan tujuh tahun kemakmuran yang akan datang 
ke Mesir. Tujuh lembu yang sakit dan tujuh bulir gandum yang kering 
melambangkan tujuh tahun kelaparan yang akan mengikuti setelah tahun-tahun 
kelimpahan). 

c. Dalam sebuah penglihatan, Rasul Paulus melihat binatang yang tidak tahir 
diturunkan dari langit dalam kain lebar, dan dia diperintahkan untuk membunuh dan 
memakan binatang-binatang ini. (Lihat Kisah para Rasul 10:9-16, 28, 34-35. Binatang 
yang tidak tahir itu melambangkan orang-orang bukan Yahudi, yang kini harus 
diajarkan injil). 

Jelaskan bahwa pelajaran hari ini membahas mimpi simbolis lainnya yang dijabarkan 
dalam tulisan suci: penglihatan tentang pohon kehidupan yang diterima oleh Lehi dan 
Nefi. Berbeda dengan banyak mimpi atau penglihatan yang memiliki penerapan hanya 
pada orang tertentu atau pada waktu tertentu (seperti mimpi Firaun mengenai lembu 
dan gandum), penglihatan tentang pohon kehidupan berlaku bagi setiap anak Allah. 

Sewaktu anda mengajarkan cerita tulisan suci berikut, bahaslah bagaimana lambang-
lambang yang dikandungnya dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Doronglah anggota kelas untuk membagikan pengalaman yang pantas yang berkaitan 
dengan asas-asas yang diilustrasikan oleh lambang-lambang ini. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi 
Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
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1. Lambang-lambang dalam penglihatan tentang pohon kehidupan 

Jelaskan bahwa Lehi menerima sebuah penglihatan dan memberitahu keluarganya 
mengenai hal itu (1 Nefi 8:2). Setelah Nefi mendengar ayahnya berbicara mengenai hal-
hal dalam penglihatan itu, dia juga berkeinginan untuk "melihat dan mendengar dan 
mengetahui tentang hal-hal [itu]" (1 Nefi 10:17; lihat juga gagasan mengajar tambahan 
yang pertama). Karena kepercayaan Nefi kepada Yesus Kristus, permohonannya 
dikabulkan (1 Nefi 11:6). Melalui catatan Nefi mengenai pengalamannya itulah kita 
memahami arti dari penglihatan itu. 

Bahaslah penglihatan mengenai pohon kehidupan. Sewaktu anda membahas apa yang 
dilihat Lehi dan Nefi, gambarkan (atau suruhlah seorang anggota kelas atau lebih 
menggambarkan) unsur-unsur utama penglihatan itu di papan tulis. Gambaran yang 
telah selesai hendaknya terlihat seperti ini: 

Pohon kehidupan dan buahnya 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan 1 Nefi 8:2-10. Kemudian gambarkan (atau 
minta seorang anggota kelas menggambarkan) pohon dan buahnya di papan tulis. 

• Ketika Nefi diperlihatkan pohon kehidupan, dia bertanya untuk memahami artinya 
(1 Nefi 11:8-11). Apa yang dipelajarinya dari yang dilambangkan oleh pohon itu? 
(Lihat 1 Nefi 11: 21-25). Apa yang Nefi lihat yang membantunya lebih memahami 
kasih Allah? (Lihat 1 Nefi 11:13-21, 24, 26-33. Dia melihat kelahiran, pelayanan dan 
Kurban Tebusan Yesus Kristus). 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan Yohanes 3:16 dengan keras. Tekankan 
bahwa Bapa Surgawi memperlihatkan kasihNya yang dalam bagi kita ketika Dia 
"mengaruniakan AnakNya yang tunggal." Kurban Tebusan merupakan bukti 
mengenai kasih Yesus Kristus yang besar bagi kita. 

Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan bahwa pohon kehidupan merupakan 
lambang mengenai Yesus Kristus. Dia berkata: "Gambaran mengenai Kristus dan 
pohon itu terkait tak terpisahkan . . . . Pada awal Kitab Mormon,. . . Kristus 
digambarkan sebagai sumber dari kehidupan kekal dan sukacita, bukti hidup akan 
kasih ilahi, dan sarana yang melaluinya Allah akan memenuhi perjanjianNya dengan 
bani Israel dan bahkan seluruh keluarga umat manusia, dengan mengembalikan 
mereka semua pada janji-janji kekal mereka" (Christ and The New Covenant [1997], 160, 
1 6 2 ) . 

• Pengaruh apa yang dimiliki kasih Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita 
dapat lebih menyadari kasih Allah bagi kita? 
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Pelajaran 3 

• Apa yang dilambangkan buah pohon itu? (Lihat 1 Nefi 15:36; A&P 14:7). 

• Bagaimana Lehi dan Nefi menggambarkan pohon kehidupan dan buahnya? (Mintalah 
anggota kelas melihat ke ayat-ayat yang tepat untuk menemukan ungkapan yang 
terdaftar di bawah. Tuliskan ungkapan-ungkapan tersebut di papan tulis sewaktu 
anggota kelas menemukannya. Singkatkanlah ungkapan itu bila perlu). 

a. "Yang termanis melebihi segala yang pernah aku rasakan" (1 Nefi 8:11) 
b. "Putih, melebihi segala yang putih" (1 Nefi 8:11; lihat juga 1 Nefi 11:8) 
c. "Patut diinginkan melebihi semua buah yang lain" (1 Nefi 8:12; lihat juga 15:36) 
d. Memiliki "keindahan melebihi segala keindahan" (1 Nefi 11:8) 
e. "Berharga melebihi segalanya"; "paling berharga" (1 Nefi 11:9; 15:36) 
f. "Paling menyenangkan jiwa" (1 Nefi 11:23; lihat juga 1 Nefi 8:10) 
g. "Karunia terbesar dari segala karunia Allah" (1 Nefi 15:36) 

Tekankan bahwa kehidupan kekal merupakan berkat "termanis" dan "paling 
berharga" yang dapat kita terima. Karena kasih Allah bagi kita, berkat ini tersedia 
bagi kita melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus. 

• Di dalam penglihatan, apa yang diinginkan Lehi setelah dia memakan buah pohon 
itu? (Lihat 1 Nefi 8:12). Bagaimana kita dapat membantu orang-orang yang kita kasihi 
menjadi lebih dekat kepada Juruselamat dan menerima janji hidup yang kekal? 

Pegangan besi 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan 1 Nefi 8:19-20. Kemudian gambarkan (atau 
mintalah seorang anggota kelas menggambarkan) pegangan besi dan jalan yang menuju 
pohon itu. 

• Apa yang dilambangkan oleh pegangan besi tersebut? (Lihat 1 Nefi 11:25; 15:23-24). 
Di mana kita dapat menemukan firman Allah? (Dalam tulisan suci, ajaran para nabi 
zaman akhir, dan bisikan Roh Kudus). Bagaimana firman Allah membantu kita 
datang kepada Kristus? Bagaimana firman itu menjaga kita tetap berada di jalan 
menuju hidup yang kekal? 

Sungai yang berair kotor, kabut kegelapan, serta bangunan yang besar dan luas 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan 1 Nefi 8:13, 23, 26-27. Kemudian 
gambarkan (atau mintalah seorang anggota kelas menggambarkan) sungai, kabut 
kegelapan, serta bangunan yang besar dan luas itu. 

• Apa yang dilambangkan oleh sungai berair kotor itu? (Lihat 1 Nefi 12:16; 15:26-29). 

• Apa yang dilambangkan oleh kabut kegelapan itu? (Lihat 1 Nefi 12:17). Apa dampak 
dari kabut kegelapan itu? (Lihat 1 Nefi 8:23; 12:17). Mengapa Setan mungkin 
menginginkan mata kita dibutakan terhadap kasih Allah? terhadap Kurban Tebusan 
Yesus Kristus? terhadap firman Allah? Dengan cara apa Setan berusaha membutakan 
mata kita? 

• Pegangan besi "terjulur di sepanjang tepian sungai" (1 Nefi 8:19), membantu sebagai 
perlindungan antara jalan yang sempit dan lurus dengan air yang kotor. Pegangan itu 
juga memberi orang-orang dalam penglihatan itu sesuatu untuk dipegang erat-erat 
ketika mereka berada di tengah kabut kegelapan (1 Nefi 8:24, 30). Apa yang hal ini 
ajarkan mengenai cara firman Allah dapat membantu kita? 

• Apa yang dilambangkan oleh bangunan yang besar dan luas itu? (Lihat 1 Nefi 11:34-36; 
12:18). Mengapa penting bahwa bangunan itu "berada di udara"? (Lihat 1 Nefi 8:26. 
Simaklah bahwa bangunan itu tidak memiliki landasan yang mantap). Bagaimana 
kesombongan dapat mencegah seseorang dari menerima kehidupan yang kekal? 
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• Beberapa orang dalam penglihatan itu mencicipi buah tersebut tetapi merasa malu 
karena orang-orang dalam bangunan yang besar dan luas itu mengejek mereka 
(1 Nefi 8:26-28). Bagaimana kita dapat menerima kekuatan untuk menghadapi 
penganiayaan? 

2. Orang-orang dalam penglihatan mengenai pohon kehidupan 

Jelaskan bahwa di dalam penglihatan, Lehi melihat "kelompok orang yang tak terhitung 
banyaknya" (1 Nefi 8:21). Orang-orang ini dapat dibagi ke dalam empat kategori 
berdasarkan perbuatan mereka dalam mencari pohon dan buahnya itu. Bantulah anggota 
kelas mengenali dan menyebutkan keempat kategori ini, dengan menggunakan bagian-
bagian tulisan suci yang ditulis di bawah. (Anda mungkin ingin membagi anggota kelas 
dalam 4 kelompok dan minta setiap kelompok membaca satu bagian dan kemudian 
menggambarkan perbuatan orang-orang yang disebutkan dalam bagian itu). 

a. 1 Nefi 8:21-23. (Mereka yang memulai di jalan itu tetapi kemudian tersesat dalam 
kabut kegelapan). 

b. 1 Nefi 8:24-28. (Mereka yang memegang pegangan besi sampai mereka mencapai 
pohon dan memakan buahnya, tetapi kemudian menjadi malu dan pergi menjauh). 

c. 1 Nefi 8:30. (Mereka yang memegang pegangan besi sampai mereka mencapai pohon 
itu dan memakan buahnya, serta yang kemudian tetap setia). 

d. 1 Nefi 8:31-33. (Mereka yang tidak pernah memulai di jalan tadi melainkan langsung 
pergi ke arah bangunan yang besar dan luas itu). 

• Bagaimana kategori-kategori ini dimanifestasikan dalam dunia dewasa ini? (Misalnya, 
orang yang mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan kekal tetapi 
teralihkan oleh hal-hal lain, seperti kekayaan materi atau kenikmatan duniawi, adalah 
seperti mereka yang memulai di jalan tadi tetapi kemudian menjadi tersesat). 

• Dalam penglihatan itu, jalan macam apa yang orang jalani ketika mereka melepaskan 
pegangan besi atau meninggalkan pohon kehidupan? (Lihat 1 Nefi 8:28, 32; 12:17). 
Apa yang terjadi kepada mereka yang mengikuti jalan-jalan seperti itu? Bila kita 
sedang bergerak ke arah jalan-jalan yang "terlarang," "asing," atau "lebar," 
bagaimana kita dapat kembali pada jalan yang lurus dan sempit? 

• Apa saja yang harus kita lakukan agar bertahan di jalan yang lurus dan sempit? 
Bagaimana kita dapat membantu orang lain bertahan di jalan itu? 

Sarankan agar anggota kelas menandai kata-kata berikut dalam tulisan suci mereka: maju 
(1 Nefi 8:22), memegang (1 Nefi 8:24), memegang erat-erat (1 Nefi 8:24), dan terus (1 Nefi 
8:30). Tegaskan bahwa kata-kata ini membantu kita memahami apa yang harus kita 
lakukan untuk mencapai pohon kehidupan: kita harus mulai di jalan yang lurus dan 
sempit, memegang pegangan besi dan memegangnya erat-erat, dan terus bergerak 
menuju pohon itu. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau lebih dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. "Orang yang dengan tekun mencari akan menemukan" (1 Nefi 10:19) 

• Apa yang diinginkan Nefi setelah dia mendengar tentang penglihatan ayahnya? 
(Lihat 1 Nefi 10:17). Apa yang dilakukannya agar keinginannya terkabulkan? (Lihat 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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Pelajaran 3 

1 Nefi 10:17-19; 11:1-6). Bagaimana teladan Nefi dapat membantu kita sewaktu kita 
berusaha untuk memahami kebenaran injil? (Mintalah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman di mana Roh Kudus telah membantu mereka memahami 
kebenaran injil). 

• Dengan cara apa tanggapan Laman dan Lemuel terhadap penglihatan ayah mereka 
berbeda dengan tanggapan Nefi? (Lihat 1 Nefi 15:1-2). Mengapa Laman dan Lemuel 
tidak dapat memahami kebenaran yang Lehi ajarkan kepada mereka? (Lihat 1 Nefi 
15:3, 8-11). 

2. "Tahukah engkau akan keramahan Allah?" (1 Nefi 11:16) 

Untuk membantu anggota kelas memahami ungkapan "keramahan Allah" (1 Nefi 11:16, 
26), jelaskan bahwa dalam ungkapan ini kata keramahan berarti turun secara sukarela ke 
tingkatan yang lebih rendah. Kemudian bagikan pernyataan Penatua Bruce R. McConkie 
berikut ini: 

"Keramahan Allah (artinya Bapa) sesungguhnya adalah . . . Dia menjadi Ayah yang 
harfiah dan pribadi dari seorang Anak fana yang dilahirkan oleh seorang wanita yang 
fana. Dan keramahan Allah (artinya Putra) sesungguhnya adalah . . . Dia [Yesus Kristus] 
tunduk pada semua ujian kefanaan, menderita 'godaan dan kesakitan tubuh, kelaparan, 
kehausan dan kelelahan, bahkan melebihi dari yang dapat diderita manusia, kecuali 
mati' (Mosia 3:5-8), akhirnya dihadapkan pada kematian dengan cara yang paling 
tercela" (Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 155). 

3. "Dan mereka dalam sikap mengejek" (1 Nefi 8:27) 

Sewaktu anggota kelas membahas bangunan yang besar dan luas, tegaskan bahwa 
orang-orang dalam bangunan itu memiliki "sikap mengejek." Sikap mengejek ini 
menuntun beberapa orang yang telah memakan buah untuk merasa malu dan pergi 
menjauh (1 Nefi 8:27-28). 

• Dalam cara apa sikap kita terhadap sesama dapat menuntun mereka untuk pergi 
menjauh? 

Tekankan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab, bertanggung jawab atas 
tindakan mereka sendiri; namun, sikap kita terhadap orang lain dapat menguatkan 
mereka dalam usaha mereka yang benar atau mengecilkan hati mereka. Doronglah 
anggota kelas untuk saling menguatkan dan untuk tidak pernah mengejek atau 
mencemooh orang lain. 

4. Nyanyian Rohani 

Bersama anggota kelas, nyanyikan atau bacakan syair lagu "The Iron Rod" (Nyanyian 
Rohani him. 274 versi bahasa Inggris). 
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Pelajaran 

4 "Hal Yang Telah Aku Lihat 
Sewaktu Aku Dibawa 

Pergi Dalam Roh" 
1 Nefi 12-14 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas memahami penglihatan Nefi mengenai masa depan dan 
bagaimana peringatan serta janji di dalamnya berlaku bagi kita dewasa ini. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 1 Nefi 12. Nefi melihat dalam penglihatan keturunannya dan keturunan saudara-

saudara lelakinya. Dia melihat mereka saling berperang dan melihat yang jahat 
dihancurkan sebelum kunjungan Juruselamat. Dia melihat mereka hidup dengan 
benar untuk suatu masa setelah kunjungan Juruselamat tetapi kemudian terjatuh 
ke dalam kejahatan. 

b. 1 Nefi 13. Nefi melihat dalam penglihatan pembentukan dari gereja yang besar 
dan keji, pembentukan koloni di Amerika, Kemurtadan, dan Pemulihan injil di 
zaman akhir. 

c. 1 Nefi 14. Nefi melihat dalam penglihatan berkat-berkat yang dijanjikan kepada 
orang-orang bukan Yahudi yang tetap setia, kutukan yang akan datang kepada 
orang-orang bukan Yahudi yang tidak setia, dan kemenangan akhir dari Gereja 
Anak Domba Allah atas gereja yang besar dan keji itu. 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, siapkan garis waktu pada 
selembar kertas atau karton besar atau di papan tulis. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Merujuklah pada garis waktu berikut: 

Bantulah anggota kelas menempatkan peristiwa-peristiwa berikut di garis waktu itu. 
Dengan bergantung pada pengetahuan anggota kelas, anda dapat menuliskan tahun-
tahun tersebut pada garis waktu dan meminta anggota kelas menyebutkan peristiwa 
yang terjadi pada setiap waktu itu. Atau anda dapat menuliskan peristiwa-peristiwanya 
di papan tulis dan meminta anggota kelas untuk menyebutkan kapan setiap peristiwa 
terjadi. 

a. Penyaliban Yesus Kristus (33 M). 
b. Kemurtadan besar (kira-kira 100 M. sampai 1800 M). 
c. Peperangan terakhir antara bangsa Laman dengan bangsa Nefi (sekitar 385 M). 
d. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus (1492 M). 
e. Pemulihan injil Yesus Kristus (1820 M. sekarang) 
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Bila anggota kelas telah menempatkan peristiwa-peristiwa pada garis waktu itu, jelaskan 
bahwa Nefi melihat peristiwa-peristiwa ini dan yang lainnya dalam penglihatannya 
mengenai masa depan. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
untuk membagikan pengalaman yang pantas yang berkaitan dengan asas-asas tulisan 
suci tersebut. 

1. Nefi melihat masa depan dari keturunannya dan keturunan para saudara lelakinya. 

Bahaslah 1 Nefi 12. Ajaklah anggota kelas untuk membaca ayat-ayat yang dipilih dengan 
keras. Jelaskan bahwa dalam 1 Nefi 12, Nefi menggambarkan penglihatannya akan masa 
depan dari benihnya (keturunannya) dan benih dari saudara-saudara lelakinya. Sewaktu 
anda membahas pasal ini, simaklah bagaimana beberapa lambang dalam penglihatan 
pohon kehidupan (kabut kegelapan, bangunan yang besar dan luas, serta sungai berair 
kotor) sebelumnya membayangi kejatuhan keturunan Nefi. 

• Bagaimana Nefi menggambarkan keadaan bumi yang akan terjadi sebelum 
kunjungan Juruselamat ke Amerika? (Lihat 1 Nefi 12:1-6). Bagaimana keadaan ini 
serupa dengan keadaan yang akan terjadi sebelum Kedatangan Kedua Juruselamat? 
(Lihat Joseph Smith—Matius 1:27-37). Bagaimana Nefi menggambarkan keadaan yang 
akan terjadi sebelum kunjungan Juruselamat? (Lihat 1 Nefi 12:11-12; lihat juga 
penggenapan dari nubuat ini, yang dicatat dalam 4 Nefi 1:2 4). Apa yang 
mendatangkan kesalehan dan kedamaian ini? (Lihat 4 Nefi 1:15). 

• Nefi melihat bahwa setelah hampir empat generasi dalam kesalehan, benih 
keturunannya dan benih keturunan saudara-saudara lelakinya akan kembali mulai 
saling berperang (1 Nefi 12:12-15). Apa yang Nefi lihat terjadi pada keturunannya 
dalam peperangan-peperangan ini? (Lihat 1 Nefi 12: 19-20). Mengapa keturunan Nefi 
dikalahkan dan dibinasakan? (Lihat 1 Nefi 12:19). Bagaimana kesombongan dan 
godaan iblis dapat menuntun pada kehancuran? 

2. Nefi melihat pembentukan dari gereja yang besar dan keji, pembentukan koloni di 
Amerika, Kemurtadan, dan Pemulihan injil. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 1 Nefi 13. Jelaskan bahwa 1 Nefi 13 
merupakan sebuah catatan mengenai penglihatan Nefi tentang: 

a. Pembentukan gereja yang besar dan keji. 
b. Penemuan dan pembentukan koloni di Amerika. 
c. Kemurtadan serta hilangnya banyak bagian yang jelas dan berharga dari Alkitab. 
d. Tampilnya Kitab Mormon dan Pemulihan injil. 

Pembentukan gereja yang besar dan keji 

• Apa yang Nefi lihat yang dibentuk "di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi"? (Lihat 
1 Nefi 13:4-5). Siapakah pendiri dari gereja yang besar dan keji itu? (Lihat 1 Nefi 13:6). 

Penatua Bruce R. McConkie berkata, "Sebutan gereja iblis serta gereja yang besar dan keji 
digunakan untuk mengidentifikasi semua gereja atau organisasi apa pun nama atau 
sifatnya baik bersifat politik, filsafat, pendidikan, ekonomi, sosial, persaudaraan, sipil, 
atau keagamaan yang dirancang untuk membawa manusia pada jalan yang 
menuntun menjauhi Allah dan hukum-hukumNya demikian juga dari keselamatan 
dalam kerajaan Allah" (Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 137-38). 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Tekankan bahwa gereja yang besar dan luas merupakan lambang kemurtadan dalam 
segala bentuknya. Itu merupakan lambang dari semua ajaran palsu, pemujaan palsu, 
dan sikap yang tidak beragama. Itu tidak melambangkan gereja khusus mana pun di 
dunia dewasa ini. 

• Apa saja sifat-sifat dari "gereja yang besar dan keji" itu? (Lihat 1 Nefi 13:5-9. Jawaban 
dapat mencakup bahwa itu melemahkan iman, menginginkan kekayaan dan dosa 
duniawi, serta mencari pujian dunia). Lambang apa dari penglihatan pohon 
kehidupan yang sesuai dengan gereja yang besar dan keji? (Bandingkan 1 Nefi 13:5-9 
dengan 1 Nefi 11:35-36). 

• Bukti apa yang anda lihat tentang gereja yang besar dan keji yang bekerja untuk 
menghancurkan para Orang Suci dewasa ini? Bagaimana kita dapat memastikan agar 
kita tidak tertipu oleh orang atau organisasi yang menuntun orang menjauh dari 
Allah dan hukum-hukumNya? 

Penemuan dan pembentukan koloni di Amerika 

• Orang bukan Yahudi yang "pergi . . . melalui perairan yang luas" diketahui sebagai 
Christopher Columbus serta para petualang dan pemukim awal dari Amerika (1 Nefi 
13:12-13). Apa yang memungkinkan para petualang dan pemukim ini berhasil dalam 
upaya mereka? (Lihat 1 Nefi 13:14-19). 

• Peran apa yang dimainkan oleh para petualang dan pemukim awal ini dalam 
Pemulihan injil? (Mereka mempersiapkan jalan bagi pembentukan Amerika Serikat. 
Undang-undang Amerika Serikat menegakkan kebebasan sehubungan dengan agama, 
yang diperlukan agar Kitab Mormon dapat dimunculkan dan injil dapat dipulihkan. 
Lihat A&P 101:77-80). 

Kemurtadan dan hilangnya banyak bagian yang jelas dan berharga dari Alkitab 

• Kitab apa yang Nefi lihat dibawa oleh orang bukan Yahudi? (Lihat 1 Nefi 13:20-23. 
Alkitab). Apa yang dilakukan oleh gereja yang besar dan keji itu pada kitab ini? 
(Lihat 1 Nefi 13:24-26). Mengapa? (Lihat 1 Nefi 13:27). 

• Akibat apa yang timbul dari hilangnya "hal-hal yang jelas dan berharga" ini dari 
Alkitab? (Lihat 1 Nefi 13:29). 

Tampilnya Kitab Mormon dan Pemulihan injil 

• Tuhan tahu bahwa gereja yang besar dan keji akan berusaha untuk menghancurkan 
firman Allah dalam Alkitab. Bagaimana Dia memastikan agar firmanNya akan 
terlindungi untuk tampil di zaman akhir? (Lihat 1 Nefi 13:35-36). Apakah catatan ini 
yang disimpan oleh keturunan Nefi? (Kitab Mormon). 

• Apakah tujuan-tujuan dari Kitab Mormon? (Lihat 1 Nefi 13:40-41; lihat juga Mormon 
7:8-9; A&P 20:8-12. Anda mungkin ingin menulis tanggapan anggota kelas di papan 
tulis). Bagaimana anda telah melihat tujuan-tujuan ini digenapi? 

• Apa saja ajaran yang sulit dipahami dalam Alkitab namun jelas dan berharga dalam 
Kitab Mormon? (Jawaban dapat mencakup Kurban Tebusan, kebangkitan, dan 
pembaptisan. Anda mungkin ingin membagikan contoh bagaimana ajaran-ajaran ini 
diajarkan dengan jelas dalam Kitab Mormon. Misalnya, anda dapat minta anggota 
kelas membacakan Alma 11:42-45, yang mengajarkan kebenaran yang jelas dan 
berharga mengenai Kurban Tebusan dan kebangkitan, atau 3 Nefi 11:21-26 dan 
Moroni 8:11-12, yang mengajarkan kebenaran yang jelas dan berharga mengenai 
pembaptisan). Bagaimana Kitab Mormon telah membantu membuat Alkitab menjadi 
lebih bisa dipahami bagi anda atau meningkatkan kesaksian anda akan Alkitab? 
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Pelajaran 4 

3. Nefi melihat berkat-berkat yang dijanjikan kepada yang setia; dia juga melihat 
kehancuran dari gereja yang besar dan keji. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 1 Nefi 14. 

Bagilah kelas menjadi dua kelompok. Mintalah satu kelompok mencari dalam 1 Nefi 
14:1-7 untuk menemukan berkat-berkat yang dijanjikan kepada orang bukan Yahudi 
(bukan orang Israel) seandainya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mintalah kelompok 
yang lain membaca ayat-ayat yang sama untuk menemukan kutukan yang dijanjikan 
kepada orang bukan Yahudi seandainya mereka mengeraskan hati mereka dan berpaling 
dari Tuhan. Tuliskan hal-hal ini di papan tulis. Kemudian tanyakan: 

• Apa yang harus kita lakukan untuk melembutkan hati kita agar kita dapat menerima 
berkat-berkat ini? 

• Dalam pengertian apa hanya ada dua kekuatan di dunia dewasa ini? (Lihat 1 Nefi 
14:10; 2 Nefi 10:16). 

• Apa yang akhirnya akan terjadi pada gereja yang besar dan keji itu? (Lihat 1 Nefi 
14:3-4, 15-17; 22:23). 

• Nefi melihat bahwa meskipun para anggota Gereja Tuhan di zaman akhir akan relatif 
sedikit, mereka akan dapat mengatasi penganiayaan dari gereja yang besar dan keji. 
Dengan apa Nefi melihat para Orang Suci Allah dipersenjatai? (Lihat 1 Nefi 14:14). 
Bagaimana kita dapat "dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah"? 

Jelaskan bahwa penglihatan Nefi memberikan ulasan mengenai sebagian besar yang 
telah terjadi dan masih akan terjadi dalam sejarah bumi. Itu juga memperlihatkan kepada 
kita bahwa kita harus memilih hanya antara dua pilihan: mengikuti Yesus Kristus atau 
bekerja menentangNya dan dengan demikian mengikuti Setan. Ingatkan anggota kelas 
bahwa berkat-berkat yang dijanjikan dalam 1 Nefi 14 tersedia bagi kita semua bila kita 
memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Pelajaran 

5 "Mendengarkan Kebenaran 
Dan Mengindahkannya" 

1 Nefi 16-22 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Mengilhami para anggota kelas untuk mengikuti teladan iman dan kepatuhan sukarela 
Nefi. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 1 Nefi 16; 17:1-3. Para putra Lehi dan Zoram menikahi para putri Ismael. Tuhan 

memberi orang-orang itu Liahona, yang dengannya Dia menuntun mereka melalui 
padang belantara sesuai dengan iman dan ketekunan mereka. Busur Nefi patah, 
yang menyulitkannya berburu makanan. Semua orang menggerutu kecuali Nefi, 
yang membuat sebuah busur baru, bertanya kepada Lehi kemana harus pergi 
untuk mendapatkan makanan, dan membawa makanan kepada orang-orang itu. 

b. 1 Nefi 17:4-55; 18:1-4. Nefi memperlihatkan iman yang tak tergoyahkan dengan 
mematuhi perintah Tuhan untuk membangun sebuah kapal. 

c. 1 Nefi 18:5-25. Laman, Lemuel, para putra Ismael, dan para istri mereka bergabung 
dalam pemberontakan di atas kapal. Laman dan Lemuel mengikat Nefi, yang 
memperlihatkan keberanian dan rasa syukur walaupun ada ujian ini. Tuhan 
mengirimkan badai besar. Laman dan Lemuel melepaskan Nefi, yang membawa 
kapal itu menuju negeri yang dijanjikan. 

2. Bacaan tambahan: Alma 37:38-46. 

3. Berbicaralah dengan tiga anggota kelas sebelumnya, minta mereka masing-masing 
siap merangkum satu dari kisah-kisah tulisan suci yang tertulis di bawah. Mintalah 
mereka untuk melaporkan tentang peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam 
kisah-kisah tersebut, bukan tentang ajaran atau penerapan pribadi, yang akan dibahas 
dalam kelas setelah mereka memberikan laporannya. 

a. 1 Nefi 16:9-33 
b. 1 Nefi 17:4-44; 18:1-4 
c. 1 Nefi 18:5-22 

4. Bila bahan-bahan berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya dalam 
pelajaran: 

a. Gambar-gambar Liahona (62041; Perangkat Gambar Seni Injil 302) dan Lehi beserta 
Rakyatnya Tiba di Negeri yang Dijanjikan (62045; Perangkat Gambar Seni Injil 
304). 

b. "Aku akan Mempersiapkan Jalan," waktu tayang 8 menit Penyajian Video Kitab 
Mormon (53911). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 

pelajaran. 

Tuliskan pernyataan-pernyataan berikut di papan tulis: 

Aku tidak mau. 
Aku akan pikirkan hal itu. 
Aku akan berusaha. 
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Mintalah seorang anggota kelas untuk membacakan 1 Nefi 3:4. 

• Apa yang mungkin terjadi bila Nefi menanggapi perintah Tuhan dengan salah satu 
pernyataan ini di papan tulis? Bagaimana tanggapan Nefi? ("Aku akan." Lihat 1 Nefi 
3:7). 

Hapuslah pernyataan-pernyataan dari papan tulis, dan tuliskan pernyataan AKU AKAN 
dengan huruf-huruf besar. Jelaskan bahwa Nefi dan keluarganya diberkati sewaktu 
mereka melakukan perjalanan ke negeri yang dijanjikan karena Nefi terus memiliki sikap 
"Aku akan" dia tidak ragu untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Pelajaran ini 
memperlihatkan bagaimana kita dapat mengikuti teladan iman dan kepatuhan sukarela 
Nefi. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
untuk membagikan pengalaman yang cocok yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Tuhan menuntun keluarga-keluarga Lehi dan Ismael sesuai dengan iman dan 
ketekunan mereka. 

Bila anda menggunakan gambar Lehi menemukan Liahona, peragakanlah sekarang. 
Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk merangkum peristiwa-peristiwa yang 
digambarkan dalam 1 Nefi 16:9-33. Kemudian bacakan dan bahaslah ayat-ayat yang 
dipilih dari 1 Nefi 16; 17:1-3. 

• "Bola atau penunjuk arah" yang Tuhan berikan kepada Lehi disebut "Liahona" (Alma 
37:38). Apakah tujuan dari Liahona? (Lihat 1 Nefi 16:10, 29). Apa yang perlu 
dilakukan orang supaya Liahona bekerja? (Lihat 1 Nefi 16:28 29; Alma 37:40). Apakah 
risikonya ketika orang tidak setia dan tidak patuh? (Lihat Alma 37:41-42). 

• Apa saja penuntun-penuntun dalam kehidupan kita yang, seperti Liahona, bekerja 
sesuai dengan iman dan ketekunan kita? (Jawaban dapat mencakup tulisan suci, 
seperti dijelaskan dalam Alma 37:38-46; Roh Kudus; berkat Bapa Bangsa; ajaran para 
nabi yang hidup; dan hati nurani kita, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan di 
bawah). Bagaimana penuntun-penuntun ini telah membantu anda? 

Presiden Spencer W. Kimball berkata: 

"Tuhan memberi kepada . . . setiap orang, sebuah hati nurani yang memberitahu dia 
setiap kali dia mulai berjalan di jalan yang salah. Dia selalu diberitahu bila dia 
mendengarkan; tetapi tentu saja orang dapat, menjadi begitu terbiasa mendengarkan 
pesan-pesan itu sehingga mereka mengabaikannya sampai akhirnya pesan-pesan itu 
tidak terindahkan lagi. 

Anda harus menyadari bahwa anda memiliki sesuatu seperti kompas, seperti 
Liahona, dalam diri anda sendiri. Setiap anak diberikan hal itu. . . . Bila dia 
mengabaikan Liahona yang dimilikinya dalam jiwanya sendiri, dia akhirnya mungkin 
tidak lagi mendapati berbisik kepadanya. Kapal kita tidak akan berlayar menuju arah 
yang salah bila kita mendengarkan petunjuk dari Liahona kita sendiri, yang kita sebut 
hati nuran" (dalam Conference Report, Okt. 1976, 117; atau Ensign, Nov. 1976, 79). 

• Bagaimana reaksi Laman dan Lemuel ketika Nefi mematahkan busurnya? (Lihat 
1 Nefi 16:18, 20). Bagaimana reaksi Lehi? (Lihat 1 Nefi 16:20). Bagaimana reaksi Nefi? 
(Lihat 1 Nefi 16:22-23). Apa yang dapat kita pelajari dari tanggapan Nefi terhadap 
tantangan ini yang dapat membantu kita ketika kita menghadapi tantangan? (Jawaban 
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mungkin mencakup bahwa kita hendaknya percaya kepada Tuhan, bekerja dengan 
tekun untuk mengatasi tantangan, dan menghindar dari menggerutu menentang 
Tuhan dan para hambaNya). 

• Setelah Nefi membuat sebuah busur yang baru, dia bertanya kepada Lehi ke mana 
harus pergi untuk mendapatkan makanan (1 Nefi 16:23). Bagaimana Lehi menanggapi 
pertanyaan putranya? (Lihat 1 Nefi 16:24-25). Apa hasil dari Lehi merendahkan 
hatinya dan berpaling kepada Tuhan? (Lihat 1 Nefi 16:26-32). Apa yang dapat kita 
pelajari dari cara Tuhan berurusan dengan Lehi dalam kasus ini? (Jawaban dapat 
mencakup bahwa Tuhan akan mengampuni dan memberkati kita bila kita 
merendahkan hati kita sendiri dan berpaling kepadaNya). 

• Berbicara mengenai Liahona, Nefi mengamati bahwa "dengan perbuatan-perbuatan 
yang kecil, Tuhan dapat mengakibatkan hal-hal yang besar" (1 Nefi 16:29; lihat juga 
Alma 37:6-7; A&P 64:33). Dalam kehidupan anda, bagaimana anda telah melihat 
bahwa ini adalah benar? Bagaimana pengetahuan akan asas ini membantu kita? 

2. Nefi memperlihatkan iman yang tak tergoyahkan dengan mematuhi perintah 
Tuhan untuk membangun sebuah kapal. 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk merangkum peristiwa-peristiwa yang 
digambarkan dalam 1 Nefi 17:4-55; 18:1-4. Kemudian bacakan dan bahaslah ayat-ayat 
yang dipilih dari bagian-bagian itu. 

• Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Nefi sebagai tanggapan terhadap perintah 
Tuhan untuk membangun sebuah kapal? (Lihat 1 Nefi 17:8-11, 16-19, 50-51; 18:1-3; 
lihat juga Yakobus 2:17-18). 

Penatua L. Tom Perry berkata: "Kisah ini merupakan salah satu kisah lebih menarik 
yang kita miliki dalam tulisan suci karena kisah itu bercerita tentang suatu kasus di 
mana Tuhan menyediakan bantuan, tetapi kemudian pergi membiarkan salah seorang 
putraNya menggunakan inisiatifnya sendiri. Saya kadangkala bertanya-tanya apa 
yang akan terjadi seandainya Nefi minta kepada Tuhan peralatan, bukan tempat 
untuk mendapatkan biji besi guna membuat peralatan itu. Saya ragu Tuhan akan 
mengabulkan permintaan Nefi. Perhatikan, Tuhan tahu bahwa Nefi dapat membuat 
peralatan itu, dan jarang sekali Tuhan melakukan sesuatu bagi kita yang dapat kita 
lakukan sendiri" (dalam Conference Report, Okt. 1991, 87 88; atau Ensign, Nov. 1991, 
64). 

Bila anda menggunakan penyajian video "I Will Prepare the Way", tayangkan sekarang. 
Setelah anda menayangkannya, bahaslah cara Tuhan mempersiapkan jalan bagi Susan, 
peran utama, untuk berbagi injil. Bantulah anggota kelas untuk memahami bahwa 
mereka, seperti Nefi dan Susan, dapat menemukan kekuatan dalam janji Tuhan: "Aku 
akan mempersiapkan jalan untukmu, jika engkau akan mematuhi perintah-perintahKu" 
(1 Nefi 17:13). 

• Apa reaksi Laman dan Lemuel ketika mereka melihat bahwa Nefi akan membangun 
sebuah kapal? (Lihat 1 Nefi 17:17-22). Nefi menegur mereka dengan mengingatkan 
mereka mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana keluarnya Lehi dan 
keluarganya mirip dengan keluarnya Musa dan bangsa Israel? (Lihat 1 Nefi 17:23-44). 

• Nefi memberitahu Laman dan Lemuel bahwa mereka "sudah tidak dapat merasa, 
sehingga [mereka] tidak dapat merasakan firman [Tuhan]" (1 Nefi 17:45). Apakah 
artinya merasakan firman Tuhan? (Lihat kutipan di bawah). Apa yang menyebabkan 
orang menjadi "tidak dapat merasa"? Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri 
sendiri untuk merasakan firman Tuhan? 

Penatua Boyd K. Packer mengajarkan: "Roh Kudus berkomunikasi dengan roh lebih 
banyak melalui pikiran daripada melalui alat indera jasmani. Tuntunan ini datang 
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sebagai pemikiran, sebagai perasaan, melalui kesan dan bisikan. Tidaklah selalu 
mudah untuk menggambarkan ilham. Tulisan suci mengajar kita bahwa kita mungkin 
'merasakan' perkataan dari komunikasi rohani lebih daripada mendengarnya, dan 
melihat dengan mata rohani lebih daripada dengan mata fana (lihat 1 Nefi 17:45)" 
(dalam Conference Report, Okt. 1989,16; atau Ensign, Nov. 1989, 14). 

• Risiko apa yang dihadapi orang ketika mereka, seperti Laman dan Lemuel, 
mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran? (Lihat 1 Nefi 17:46-47). 

• Nefi mendesak para saudaranya untuk tidak menggerutu terhadap ayah mereka 
(1 Nefi 17:49). Bagaimana menggerutu mempengaruhi keluarga kita? Bagaimana kita 
dapat mengatasi kebiasaan memfitnah dan mencerca anggota keluarga? 

• Nefi terus berdoa untuk memohon bimbingan ketika dia membangun kapal itu 
(1 Nefi 18:1-3). Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya? (Lihat 1 Nefi 18:1, 3-4). 
Mengapa penting bagi kita untuk kerap mencari Tuhan dalam doa? 

3. Laman dan Lemuel mengikat Nefi, yang memperlihatkan keberanian dan rasa 
syukur walaupun ada ujian ini. Setelah mereka membebaskannya, dia membawa 
kapal menuju negeri yang dijanjikan. 

Mintalah anggota kelas yang telah ditugaskan untuk merangkum peristiwa-peristiwa 
yang digambarkan dalam 1 Nefi 18:5-22. Kemudian bacakan dan bahaslah ayat-ayat yang 
dipilih dari 1 Nefi 18:5-25. 

• Sewaktu mereka berlayar menuju negeri yang dijanjikan, Laman, Lemuel, para putra 
Ismael, dan para istri mereka "mulai bersenang-senang" (1 Nefi 18:9). Apa tanggapan 
Nefi terhadap perbuatan mereka? (Lihat 1 Nefi 18:10). Apa yang keliru dengan sikap 
bersenang-senang ini? (Lihat 1 Nefi 18:9. Mereka melupakan Tuhan dan bertindak 
dengan kasar. Anda mungkin ingin membandingkan ayat ini dengan A&P 136:28). 

• Apakah satu-satunya hal yang dapat meyakinkan Laman dan Lemuel untuk 
membebaskan Nefi? (Lihat 1 Nefi 18:15-20). Laman dan Lemuel menjadi semakin 
keras hati sewaktu mereka memberontak terhadap Tuhan, bertobat, dan kemudian 
terus memberontak (bandingkan 1 Nefi 18:20 dengan 1 Nefi 2:14; 7:19-21; 16:39; 18:4). 
Apakah bahayanya kembali ke dosa yang sama berulang-ulang kali? (Lihat A&P 
82:7). 

• Bagaimana Tuhan memberkati orang-orang itu setelah Laman dan Lemuel bertobat 
serta melepaskan Nefi? (Lihat 1 Nefi 18:21-25. Bila anda menggunakan gambar 
mengenai orang-orang itu tiba di negeri yang dijanjikan, peragakanlah sekarang). 

• Sewaktu orang-orang itu melakukan perjalanan melintasi padang belantara dan 
menyeberangi lautan, keadaan apa yang membuat banyak di antara mereka 
menggerutu? (Lihat 1 Nefi 16:18-20, 34-36; 17:21). Apa sikap Nefi pada masa-masa 
sulit ini? (Lihat 1 Nefi 18:16. Tekankan bahwa bahkan ketika mereka yang ada di 
sekelilingnya menggerutu terhadap Allah, Nefi tidak pernah goyah dalam 
kepatuhannya dan kasihnya bagi Tuhan). 

Tegaskan bahwa kata-kata terakhir yang ditulis Nefi dalam Kitab Mormon merupakan 
penggambaran yang tepat mengenai karakter sejatinya: "Tuhan telah memerintahkan 
aku dan aku harus mentaatinya" (2 Nefi 33:15). Kemudian bagikan pernyataan Penatua 
Heber J. Grant berikut: 

"Tidak ada halangan yang tidak dapat diatasi ketika Allah memerintah dan kita 
mematuhi" (dalam Conference Report, Okt. 1899, 18). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. Pencarian tulisan suci 

Mintalah anggota kelas membaca dengan cepat 1 Nefi 16-18, dan mencari kata-kata yang 
menggambarkan Nefi dan kata-kata yang menggambarkan Laman dan Lemuel. Tuliskan 
kata-kata itu di papan tulis, serta gunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara Nefi 
dan para saudara lelakinya yang suka memberontak. 

2. Wawasan dari 1 Nefi 19-22 

• Salah satu hal pertama yang Tuhan perintahkan agar Nefi lakukan setelah keluarga-
keluarga itu tiba di negeri yang dijanjikan adalah untuk membuat catatan mengenai 
bangsa itu (1 Nefi 19:1-4). Nefi berkata bahwa dia menulis "hal-hal yang lebih suci" 
bagi bangsanya "agar barangkali saja [dia] dapat mengajak mereka agar mereka mau 
mengingat Tuhan, Penebus mereka" (1 Nefi 19:5,18). Berkat apa yang akan datang 
kepada keturunan kita bila kita mencatat peristiwa-peristiwa suci dalam kehidupan 
kita? 

• Menurut Nefi, bagaimana dunia akan menerima Juruselamat selama masa pelayanan 
fanaNya? (Lihat 1 Nefi 19:7-10). Mengapa dunia menolak Yesus sebagai "sesuatu yang 
tak berharga"? (Lihat 1 Nefi 19:9). Mengapa Yesus bersedia mengalami penganiayaan 
seperti itu? (Lihat 1 Nefi 19:9). 

• Menurut Nefi, mengapa bangsa Yahudi akan "dibenci di antara segala bangsa"? 
(Lihat 1 Nefi 19:13-14). Apa yang akan terjadi ketika bangsa Yahudi "tidak lagi akan 
memalingkan hati mereka" terhadap Yesus? (Lihat 1 Nefi 19:15-16). 

• Nefi mengajar para saudara lelakinya mengenai "para nabi jaman dahulu" dan 
"perbuatan Tuhan di negeri-negeri lain, di antara orang-orang jaman dahulu" (1 Nefi 
19:21-22). Bagaimana anda telah diberkati sewaktu anda belajar tulisan suci dan 
mengenal para nabi zaman dahulu? 

• Mengapa penting untuk "mempersamakan segala tulisan suci dengan keadaan 
[kita]"? (1 Nefi 19:23). Bagaimana anda telah memetik manfaat dari melakukan ini? 

1 Nefi 21-22 berisi nubuat-nubuat penting mengenai zaman akhir. Anda mungkin ingin 
mengulas bagian-bagian berikut: 

a. 1 Nefi 21:22-23; 22:6-8. Pemulihan injil akan membawa bangsa Israel yang tercerai 
berai bersatu kembali. 

b. 1 Nefi 21:26; 22:10-12. Tuhan akan membawa Israel "[keluar] dari keadaan yang tidak 
dikenal dan dari kegelapan dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan adalah 
Juruselamat dan Penebus mereka." (Simaklah bahwa Kitab Mormon memainkan 
peranan penting dalam "membawa perjanjian [Tuhan] dan injilNya kepada mereka 
yang berasal dari kaum keturunan Israel." Bandingkan 1 Nefi 22:11-12 dengan 
halaman judul dari Kitab Mormon). 

c. 1 Nefi 22:13-15. Bangsa-bangsa yang menolak Allah akan saling berperang dan akan 
dihancurkan. 

d. 1 Nefi 22:16-19. Tuhan akan melindungi orang yang saleh. 
e. 1 Nefi 22:26. Setan akan diikat selama masa pemerintahan milenium Kristus. 
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Gagasan Mengajar 
Tambahan 



"Bebas Untuk 
Memilih Kemerdekaan 
Dan Hidup Yang Kekal" 
2 Nefi 1-2 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Membantu para anggota kelas memiliki hasrat yang lebih besar untuk "memilih 
kemerdekaan dan hidup yang kekal" melalui Yesus Kristus, "Perantara besar bagi semua 
orang" (2 Nefi 2:27). 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 2 Nefi 1. Lehi mengajarkan bahwa rakyatnya telah "memperoleh sebuah negeri 

perjanjian" melalui perjanjian. Dia mendesak para putranya untuk bertobat, 
mematuhi perintah-perintah Tuhan, dan mengenakan perisai kebenaran. 

b. 2 Nefi 2:1-10. Lehi mengajarkan bahwa penebusan datang melalui Kurban Tebusan 
Yesus Kristus. 

c. 2 Nefi 2:11-30. Lehi mengajarkan bahwa pertentangan adalah perlu dalam rencana 
Bapa Surgawi dan bahwa kita "bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup 
yang kekal . . . atau untuk memilih penawanan dan kematian" 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah jam weker ke 
kelas. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Bawalah sebuah jam weker ke kelas, dan pasanglah agar berbunyi pada awal pelajaran. 
Ketika berbunyi, tegaskan bahwa kita kerap membutuhkan sesuatu seperti jam weker 
untuk membantu kita bangun. Jelaskan bahwa pelajaran ini dimulai dengan nasihat dari 
Lehi untuk membantu beberapa dari putranya bangun secara rohani. 

Pasal-pasal yang tercakup dalam pelajaran ini berisikan sebagian dari kata-kata terakhir 
Lehi kepada anak-anaknya. Ajaklah anggota kelas mencari cara untuk menerapkan 
nasihat Lehi dalam kehidupan mereka. Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, 
pertanyaan, dan bahan pelajaran lainnya yang akan paling memenuhi kebutuhan 
anggota kelas. 

1. Lehi mendesak para putranya untuk bertobat, mematuhi perintah-perintah Tuhan, 
dan mengenakan perisai kebenaran. 

Bahaslah 2 Nefi 1. Ajaklah anggota kelas untuk membacakan ayat-ayat yang dipilih 
dengan keras. Jelaskan bahwa pasal ini berisikan nasihat yang Lehi berikan kepada para 
putranya tidak lama sebelum dia meninggal. Mintalah anggota kelas untuk mencari hal-
hal tertentu yang Lehi nasihatkan agar dilakukan para putranya dan berkat-berkat yang 
dia janjikan akan mereka terima bila mereka mematuhi nasihatnya. 

• Lehi berkata bahwa terlepas dari penderitaan mereka, rakyatnya telah "memperoleh 
sebuah negeri perjanjian" melalui perjanjian (2 Nefi 1:5). Apa perjanjian antara Tuhan 
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dan rakyat Lehi? (Lihat 2 Nefi 1:6-7, 9-10). Apa yang Lehi katakan akan terjadi kepada 
para penduduk negeri itu bila mereka menolak Juruselamat? (Lihat 2 Nefi 1:10-22). 

• Lehi menantang para putranya untuk bertobat dengan memerintahkan mereka untuk 
"terbangun . . . dari tidur neraka dan menanggalkan rantai-rantai yang mengerikan 
yang mengikat [mereka]" (2 Nefi 1:13; lihat juga ayat 14, 21, dan 23). Bagaimana dosa 
adalah bagaikan berada dalam tidur yang nyenyak? Bagaimana dosa adalah seperti 
terikat oleh rantai? 

• Lehi menasihati para putranya untuk "bangkit dari debu . . . dan jadilah jantan" 
(2 Nefi 1:21). Apakah sifat-sifat dari orang yang saleh? (Lihat 2 Nefi 1:21-27. Mintalah 
anggota kelas menelaah ayat-ayat ini untuk mendapatkan sifat-sifat yang Lehi 
sarankan. Anda mungkin ingin menuliskannya dan sifat-sifat lainnya di papan tulis). 
Apakah definisi dunia mengenai kejantanan? Bagaimana kita dapat membantu para 
pemuda memilih kebenaran daripada definisi dunia mengenai kejantanan? 

• Berkat-berkat apa yang Lehi terima melalui kesetiaannya? (Mintalah seorang anggota 
kelas membaca 2 Nefi 1:15 dengan keras. Simaklah bahwa sementara beberapa 
putranya terikat oleh "rantai-rantai yang mengerikan" dari dosa, Lehi "dipeluk di 
dalam lengan kasih [Juruselamat] untuk selama-lamanya". Tekankan bahwa sewaktu 
kita merendahkan hati kita untuk datang kepada Kristus melalui pertobatan dan 
kepatuhan, maka kita akan dibebaskan dan "dipeluk di dalam lengan kasih 
[Juruselamat] untuk selama-lamanya"). 

2. Lehi bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. 

Baca dan bahaslah 2 Nefi 2:1-10. 

• Lehi berkata bahwa "oleh hukum, tidak seorang pun dibenarkan, dan oleh hukum, 
manusia disingkirkan" (2 Nefi 2:5). Dibenarkan adalah direkonsiliasikan dengan 
Allah, diampuni dari hukuman bagi dosa, dan dinyatakan benar dan tanpa dosa. 
Bagaimana hukum menyingkirkan kita dan mencegah kita dari dibenarkan? (Lihat 
Yakobus 2:10; 1 Nefi 10:21. Ketika kita tidak mematuhi perintah-perintah, kita menjadi 
bersalah serta tidak bersih, dan tidak ada hal yang tidak bersih yang dapat tinggal 
dengan Allah). 

• Karena kita tidak dapat dibenarkan oleh hukum, bagaimana kita dapat dibenarkan 
dan dijadikan layak untuk memasuki hadirat Allah? (Lihat 2 Nefi 2:6-8. Tekankan 
bahwa karena Kurban Tebusan Yesus Kristus, kita dapat bertobat dan diampuni dari 
dosa-dosa kita). 

• Lehi berkata bahwa Juruselamat akan "memenuhi tujuan hukum" (2 Nefi 2:7). 
Ungkapan "tujuan hukum" merujuk pada konsekuensi dari Kejatuhan, dan pada 
"hukuman yang telah dikaitkan" untuk ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah 
Allah (2 Nefi 2:5,10). Bagaimana Juruselamat memenuhi tujuan hukum? (Lihat 2 Nefi 
2:7; Alma 34:13-16; A&P 19:16-19; 45:3-5; lihat juga kutipan di bawah). 

Presiden Joseph F. Smith berkata, "Yesus datang dan menderita, 'yang benar bagi 
yang tidak benar/ Dia yang tanpa dosa bagi dia yang telah berdosa, dan tunduk pada 
hukuman dari hukum yang telah dilanggar oleh si pendosa" (Gospel Doctrine, edisi ke 
5 [1939], 204). 

• Bagaimana kita harus hidup agar kita dapat dibenarkan melalui penderitaan Kristus 
bagi dosa-dosa kita? (Lihat 2 Nefi 2:7; lihat juga Roma 10:14; A&P 19:15-16; Pasal-
pasal Kepercayaan 1:3). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca 2 Nefi 2:8 dengan keras. Apakah "hal-hal 
ini" yang harus kita beritahukan? (Lihat 2 Nefi 2:6-8). Bagaimana kita dapat 
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"memberitahukan hal-hal ini"? Bagaimana usaha kita untuk memberitahukan hal-hal 
ini memperlihatkan rasa syukur kita kepada Juruselamat bagi Kurban TebusanNya? 

3. Lehi mengajarkan pentingnya pertentangan dan kemerdekaan untuk memilih yang 
baik dari yang jahat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 1:11-30. 
Sewaktu Lehi mengajarkan para putranya mengenai perlunya pertentangan, dia 
mengulang kisah Adam dan Hawa yang mengambil buah terlarang. Mintalah anggota 
kelas bergantian membaca beberapa ayat dari 2 Nefi 2:15-25. Mintalah mereka untuk 
mencari (1) kondisi yang ada bagi Adam dan Hawa sebelum mereka memakan buah 
terlarang dan (2) pertentangan yang dialami Adam dan Hawa setelah mereka memakan 
buah itu. Rangkumlah tanggapan anggota kelas dalam sebuah bagan di papan tulis. 
Bagan itu hendaknya terlihat serupa dengan bagan di bawah ini. 
Simaklah bahwa dalam 2 Nefi dan 2 Lehi menyebutkan beberapa kondisi yang 
diakibatkan oleh Kejatuhan. Meskipun demikian, ajaran tentang Kejatuhan lebih luas 
dalam lingkupnya daripada yang disajikan dalam pasal ini. Anggota kelas hendaknya 
memahami bahwa Kejatuhan mendatangkan kematian jasmani dan rohani ke dalam 
dunia, dengan demikian terjadilah rencana penebusan. 

KONDISI SEBELUM MEMAKAN BUAH 

Mereka dapat memilih bagi diri mereka 
sendiri (2 Nefi 2:15-16), tetapi mereka tidak 
melakukan kebaikan, "karena mereka tidak 
mengenal dosa" (2 Nefi 2:23). 

Mereka tidak perlu mengolah tanah agar 
makanan tumbuh di dalam taman (2 Nefi 2:19; 
lihat pula Musa 2:29). 

Mereka tidak mengenal kesengsaraan atau 
sukacita (2 Nefi 2:23). 

Mereka tinggal "tetap demikian untuk selama-
lamanya, dan tidak mempunyai akhir" 
(2 Nefi 2:22). 

PERTENTANGAN YANG DIALAMI 
SETELAH MEMAKAN BUAH 

Mereka dapat melakukan kebaikan, dan 
mereka juga dapat melakukan dosa (2 Nefi 
2:23). Mereka diperintahkan untuk 
bertobat dari dosa-dosa mereka (2 Nefi 
2:21). 

Mereka harus bekerja untuk memperoleh 
makanan (2 Nefi 2:19). 

Mereka mengalami kesengsaraan dan 
sukacita (2 Nefi 2:23). 

Mereka menjadi jatuh dan fana tunduk 
pada kematian jasmani (2 Nefi 2:22; lihat 
pula Musa 6:48). 

• Bila Adam dan Hawa tidak memakan buah, mereka tidak akan mengalami 
pertentangan yang disebutkan dalam bagan ini (2 Nefi 2:22-23). Berkat-berkat apa 
yang dapat kita terima karena Kejatuhan Adam dan Hawa yang mendatangkan 
pertentangan ke dalam dunia? (Lihat 2 Nefi 2:23-27; Musa 5:10-12). 

• Lehi memberitahu anak-anaknya bahwa "perlu kiranya bahwa harus ada 
pertentangan dalam segala hal" (2 Nefi 2:11; lihat juga ayat 15). Bagaimana anda telah 
melihat bahwa penting untuk memiliki pertentangan dalam kehidupan sehari-hari 
kita? (Anda mungkin ingin meminta anggota kelas membaca 2 Nefi 2:11-13 sewaktu 
mereka membahas pertanyaan ini). Bagaimana pertentangan dapat membantu kita 
untuk maju? 

• Menurut 2 Nefi 2:24-28, apa yang Bapa Surgawi inginkan bagi kita? (Sukacita, 
kemerdekaan, dan kehidupan kekal). Bagaimana dia menyediakan jalan bagi kita 
untuk menerima berkat-berkat ini? (Lihat 2 Nefi 2:26-27; lihat juga Yohanes 14:6). Apa 
yang Setan inginkan bagi kita? (Lihat 2 Nefi 2:18, 27, 29. Kesengsaraan, penawanan, 
dan kematian rohani). Bagaimana tindakan pribadi kita menentukan apakah kita 
menerima sukacita, kemerdekaan, dan kehidupan kekal atau kesengsaraan, 
penawanan, dan kematian rohani? 
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Penatua Joseph B. Wirthlin mengajarkan: "Tuhan telah memberi anda karunia hak 
pilih (lihat Musa 7:32) dan secukupnya mengajarkan anda untuk mengetahui yang 
baik dari yang jahat (lihat 2 Nefi 2:5). Anda bebas untuk memilih (lihat 2 Nefi 2:27) 
dan diizinkan untuk bertindak (lihat 2 Nefi 10:23; Helaman 14:30), tetapi anda tidak 
bebas untuk memilih konsekuensinya. Dengan kepastian yang mutlak, pilihan yang 
baik dan benar menuntun menuju kebahagiaan dan kedamaian, sementara pilihan 
dosa dan kejahatan akhirnya menuntun pada ketidakbahagiaan, penderitaan, dan 
kesengsaraan" (dalam Conference Report, Okt. 1989, 94; atau Ensign, Nov. 1989, 75). 

• 2 Nefi 2 berisikan ajaran tentang Penciptaan (2 Nefi 2:14-15), Kejatuhan (2 Nefi 2:4-5, 
8,18-25), dan Kurban Tebusan (2 Nefi 2:3^t, 6-10, 26-27). Bagaimana ketiga ajaran ini 
merupakan inti bagi rencana penebusan Bapa Surgawi? 

Rangkuman Tekankan bahwa melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, kita dapat "dipeluk di dalam 
lengan kasih [Juruselamat] untuk selama-lamanya" (2 Nefi 1:15). Jelaskan bahwa 
merupakan suatu berkat besar dapat "bebas untuk memilih," dan ajaklah anggota kelas 
untuk "memilih kemerdekaan dan hidup yang kekal" melalui Yesus Kristus, "Perantara 
besar bagi semua orang" (2 Nefi 2:27). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Gagasan Mengajar 
Tambahan Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 

menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Menggunakan ajaran Lehi untuk menentang ajaran dunia 

Tuliskan di papan tulis pernyataan yang tertera berikut ini di bawah judul "Ajaran Palsu 
Dunia." Mintalah anggota kelas membayangkan bahwa mereka telah mendengar seorang 
teman, mitra kerja, atau guru sekolah menyampaikan argumentasi yang kuat bagi 
pernyataan-pernyataan keliru ini. Kemudian jelaskan bahwa Lehi membagikan 
kebenaran yang dapat memberi kita kedamaian dan kepastian ketika kita dihadapkan 
dengan ajaran palsu dunia. Tuliskan di papan tulis referensi tulisan suci yang tertera di 
bawah judul "Ajaran Lehi." Mintalah anggota kelas membaca setiap bagian tulisan suci 
dan menentukan bagaimana itu dapat membantu 

AJARAN PALSU DUNIA 

Tidak ada yang baik atau yang jahat. 

Tidak ada hukum. 

Tidak ada Kristus. 

Tidak ada kehidupan setelah 
kehidupan ini. 

Tidak ada Allah. 

Hidup tidak memiliki tujuan. 

Tindakan kita ditentukan oleh 
genetika lingkungan. 

AJARAN LEHI 

2 Nefi 2:5. ("Manusia telah cukup diberi petunjuk, 
sehingga mereka mengetahui yang baik daripada 
yang jahat"). 

2 Nefi 2:5. ("Hukum diberikan kepada manusia"). 

2 Nefi 2:6. ("Penebusan datang di dalam dan melalui 
Mesias yang Kudus"). 

2 Nefi 2:10. ("Mereka [akan] berdiri di hadirat 
[Allah] untuk diadili olehNya"). 

2 Nefi 2:14. ("Allah itu ada"). 

2 Nefi 2:25. ("Manusia ada, supaya mereka boleh 
bersukacita"). 

2 Nefi 2:26-27. (Kita bebas "untuk bertindak untuk 
diri [kita] sendiri dan tidak untuk diperlakukan 
Kita "bebas untuk memilih kemerdekaan dan hidup 
yang kekal . . . atau untuk memilih penawanan dan 
kematian"). 
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"Aku Tahu Kepada Siapa 
Aku Menaruh Kepercayaan 

Tujuan Membantu para anggota kelas menguatkan kesaksian mereka mengenai Nabi Joseph 
Smith dan mendorong mereka untuk menemukan kebahagiaan melalui mempercayai 
Tuhan serta mematuhi perintah-perintahNya. 
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1. Lehi mengajarkan bahwa keturunannya akan diberkati melalui Nabi Joseph Smith 
dan Kitab Mormon. 

Bahaslah 2 Nefi 3. Ajaklah anggota kelas untuk membaca ayat-ayat yang dipilih dengan 
keras. 

• Lehi mengajarkan putranya Yusuf mengenai sebuah nubuat yang dibuat oleh Yusuf, 
putra Yakub dan Rahel yang "dibawa tertawan ke Mesir" (2 Nefi 3:4; lihat juga 
Kejadian 30:22-24; 37:1-3, 23-28). Mengapa perjanjian yang dibuat Yusuf dari Mesir 
dengan Tuhan penting bagi keluarga Lehi? (Lihat 2 Nefi 3:4-5; Yakub 2:25; lihat juga 
Kejadian 45:7). 

• Siapakah "pelihat yang terpilih" yang dilihat Yusuf dari Mesir dalam penglihatan? 
(Lihat 2 Nefi 3:6-15. Nabi Joseph Smith). Bagaimana Joseph Smith "menyampaikan 
firman [Tuhan]"? (Lihat 2 Nefi 3:11 dan kutipan di bawah). Bagaimana anda telah 
diberkati karena firman Allah yang disampaikan oleh Joseph Smith? 
Penatua LeGrand Richards berkata: "Nabi Joseph Smith memberi kita Kitab Mormon, 
Ajaran dan Perjanjian, Mutiara yang Sangat Berharga, serta banyak tulisan lainnya. 
Sejauh diperlihatkan oleh catatan-catatan kita, dia telah memberi kita lebih banyak 
kebenaran yang diwahyukan daripada nabi mana pun yang pernah hidup di atas 
muka bumi" (dalam Conference Report, Apr. 1981, 43; atau Ensign, Mei 1981, 33). 

• Tuhan memberitahu Yusuf dari Mesir tentang Alkitab, yang berisikan kata-kata yang 
ditulis oleh keturunan Yehuda, dan Kitab Mormon, yang berisikan kata-kata yang 
ditulis oleh keturunan Yusuf (2 Nefi 3:12). Bagaimana Alkitab dan Kitab Mormon 
telah "tumbuh bersama-sama"? Berkat-berkat apa yang dikatakan Tuhan akan datang 
karena Alkitab dan Kitab Mormon akan "tumbuh bersama-sama"? (Lihat 2 Nefi 3:12). 

• Tuhan menjanjikan bahwa "sebuah cabang yang benar" keturunan Yusuf dari Mesir 
akan "dipatahkan" tetapi akan "diingat dalam perjanjian-perjanjian Tuhan" (2 Nefi 
3:5). Apa peran Joseph Smith dan Kitab Mormon dalam penggenapan dari perjanjian-
perjanjian ini? (Lihat 2 Nefi 3:12-13, 18-21; 30:3-6). Bagaimana janji ini telah digenapi 
sekarang? Bagaimana Kitab Mormon membantu anda mengingat dan mematuhi 
perjanjian-perjanjian anda dengan Tuhan? 

• Apa yang menghubungkan Yusuf dari Mesir, Yusuf putra Lehi, dan Joseph Smith, 
selain nama mereka? (Lihat 2 Nefi 3:4-7,11-12, 18-21. Jawaban dapat mencakup garis 
keturunan, perjanjian-perjanjian, dan Kitab Mormon). 

2. Nefi meratapi dosa-dosanya tetapi bersukacita dalam kebaikan Allah. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 4. Jelaskan bahwa tepat sebelum 
Lehi meninggal, dia menasihati dan memberkati para anak dan cucunya (2 Nefi 4:3-12). 

Segera setelah kematian Lehi, "Laman dan Lemuel dan para putra Ismael marah kepada 
[Nefi] karena peringatan yang diberikan Tuhan" (2 Nefi 4:13). Sewaktu Nefi menulis 
tentang kesulitan-kesulitan yang berkelanjutan ini, dia mencatat perasaan-perasaannya 
dalam suatu bagian yang kadang disebut "Mazmur Nefi." Sebagai pengantar bagi 
pembahasan mengenai Mazmur Nefi, jelaskan bahwa sebuah mazmur adalah sebuah 
syair atau nyanyian rohani, hampir seperti nyanyian rohani kita dewasa ini. Anda 
mungkin ingin meminta para anggota kelas untuk menyebutkan beberapa nyanyian 
rohani kesukaan mereka dan berbicara secara singkat mengenai mengapa nyanyian 
rohani tersebut berarti bagi mereka. 

Bila anda telah meminta seorang anggota kelas untuk bersiap membacakan Mazmur 
Nefi, mintalah dia untuk melakukannya sekarang. Ajaklah anggota kelas lainnya untuk 
mengikuti dalam hati. 

• Nefi berkata, "Jiwaku suka akan hal-hal Tuhan dan hatiku terus menerus 
merenungkannya" (2 Nefi 4:16). Hal-hal khusus apa yang membuat Nefi bersuka? 
(Lihat 2 Nefi 4:15-16). Apa artinya merenungkan? Apa yang dapat kita lakukan untuk 
menyediakan waktu untuk merenungkan hal-hal Tuhan? Bagaimana merenungkan 
hal-hal Tuhan dapat membantu kita? 
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• Kata-kata apa yang akan anda gunakan untuk menggambarkan Nefi? (Jawaban 
mungkin mencakup saleh, patuh, dan rendah hati). Mengapa Nefi berkata bahwa dia 
"celaka"dan "jiwa[nya] berduka karena kedurhakaan[nya]"? (Lihat 2 Nefi 4:17, 27; 
lihat juga 1 Nefi 10:6). Mengapa penting untuk menyadari keadaan kita yang telah 
jatuh di hadapan Allah? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Sama seperti seseorang tidak benar-benar 
menginginkan makanan sampai dia lapar, begitu pula dia tidak menginginkan 
keselamatan Kristus sampai dia tahu dia membutuhkan Kristus. Tidak seorang pun 
secara memadai dan tepat mengetahui mengapa dia membutuhkan Kristus sampai 
dia memahami dan menerima ajaran tentang Kejatuhan dan dampaknya terhadap 
seluruh umat manusia" (dalam Conference Report, Apr. 1987, 106; atau Ensign, Mei 
1987, 85). 

• Bagaimana Nefi menemukan harapan meskipun merasa "terkurung" oleh godaan dan 
dosa? (Lihat 2 Nefi 4:18-19). Bagaimana Tuhan telah membantu Nefi di masa lalu? 
(Suruhlah anggota kelas membaca 2 Nefi 4:20-25 untuk mendapatkan jawaban bagi 
pertanyaan ini. Tuliskan jawaban mereka di papan tulis. Beberapa kemungkinan 
jawaban diperlihatkan di bawah). 

Tuhan telah: 

a. Menjadi pelindung Nefi (2 Nefi 4:20). 
b. Memimpin Nefi melalui penderitaan di padang belantara (2 Nefi 4:20). 
c. Memenuhi dirinya dengan kasihNya (2 Nefi 4:21). 
d. Mengacaukan musuh-musuhnya (2 Nefi 4:22). 
e. Mendengarkan seruannya (2 Nefi 4:23). 
f. Memberinya pengetahuan melalui penglihatan (2 Nefi 4:23). 

• Kapan anda telah menerima berkat-berkat serupa dari Tuhan? Bagaimana mengingat 
berkat-berkat yang telah anda terima di masa lalu membantu anda melalui masa-
masa sulit? 

• Nefi bertanya kepada dirinya sendiri mengapa dia menyerah pada dukacita dan dosa 
terlepas dari hal-hal yang telah dilihatnya, dan hal-hal yang diketahuinya (2 Nefi 4:26-
27). Mengapa kita kadang-kadang bergumul dengan dukacita dan godaan, terlepas 
dari pengetahuan kita akan injil? Apa yang dapat diajarkan mazmur Nefi kepada kita 
mengenai mengatasi dukacita dan godaan? (Lihat 2 Nefi 4:28-30). 

• Dalam bagian yang pertama dari mazmurnya, perkataan Nefi ditujukan kepada 
dirinya sendiri (2 Nefi 4:15-30). Akhir dari mazmurnya merupakan sebuah doa (2 Nefi 
4:30-35). Apa yang diminta Nefi dari Bapa Surgawi dalam doa ini? (Lihat 2 Nefi 4:31-
33. Ajaklah anggota kelas untuk membahas bagian-bagian dari doa Nefi yang 
khususnya bermakna bagi mereka. Anda mungkin ingin menggunakan beberapa di 
antara pertanyaan-pertanyaan di bawah untuk mendorong terjadinya pembahasan). 

a. Bagaimana Tuhan "melepaskan [kita] dari tangan musuh-musuh [kita]"? (Lihat 2 
Nefi 4:31, 33). 

b. Apakah artinya "gemetar pada waktu munculnya dosa"? (Lihat 2 Nefi 4:31; Mosia 
5:2; Alma 13:12). 

c. Menurut anda, apa artinya "berjalan di jalan lembah yang rendah" dan "seksama 
berada pada jalan yang benar"? (2 Nefi 4:32). 

d. Menurut anda, apa artinya bagi Tuhan untuk "menyelubungi [kita] di dalam jubah 
kebenaran[Nya]"? (2 Nefi 4:33). 

• Dalam doanya, apa yang Nefi janjikan akan dilakukannya? (Lihat 2 Nefi 4:30, 34-35. 
Dia berjanji untuk mempercayai Allah dan memujaNya selamanya). Apa maksud Nefi 
ketika dia berkata, "aku tidak akan menaruh kepercayaanku kepada lengan daging"? 
(Lihat 2 Nefi 4:34; 28:31). Apa saja cara orang "menaruh kepercayaannya kepada 
lengan daging"? Apa bahayanya hal ini? Apa yang dapat kita lakukan untuk 
meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? 
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3. Kemarahan Laman dan Lemuel meningkat terhadap Nefi, dan Tuhan 
memerintahkan para pengikut Nefi untuk memisahkan diri dari para pengikut 
Laman. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 5. 

• Mengapa Laman dan Lemuel marah kepada Nefi? (Lihat 2 Nefi 4:13; 5:3). Apa yang 
Laman dan Lemuel berusaha lakukan sebagai akibat dari meningkatnya kemarahan 
mereka? (Lihat 2 Nefi 5:2, 4. Bandingkan kemarahan mereka dengan upaya Nefi 
untuk mengendalikan kemarahannya, sebagaimana tercatat dalam 2 Nefi 4:27-29). 
Apa saja bahaya dari kemarahan yang meningkat? Apa yang dapat kita lakukan 
untuk menjadi pembawa damai di rumah tangga, di masyarakat, dan Gereja? 

Presiden Howard W. Hunter mengajarkan: "Kita perlu dunia yang lebih damai, yang 
tumbuh dari keluarga dan lingkungan serta masyarakat yang lebih damai. Untuk 
memastikan dan memupuk kedamaian seperti itu, 'kita harus mengasihi sesama, 
bahkan musuh kita seperti juga teman-teman kita.' Kita perlu mengulurkan tangan 
penemanan. Kita perlu menjadi lebih ramah, lebih lembut, lebih mengampuni, dan 
lebih lambat menjadi marah. Kita perlu saling mengasihi dengan kasih murni Kristus. 
Semoga ini menjadi arah kita dan hasrat kita" (dalam Conference Report, Apr. 1992, 
87; atau Ensign, Mei 1992, 63). 

• Karena kemarahan saudara-saudara lelakinya, Nefi berdoa memohon bantuan (2 Nefi 
5:1). Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya? (Lihat 2 Nefi 5:5). 

• Ketika Nefi dan rakyatnya telah pergi, mereka "hidup dengan bahagia" (2 Nefi 5:27). 
Apa yang mereka lakukan untuk ikut andil pada kebahagiaan mereka? (Lihat 2 Nefi 
5:10-17. Jawaban dapat mencakup bahwa mereka mematuhi perintah-perintah, 
menyimpan catatan yang terdapat pada lemping-lemping kuningan, membangun 
sebuah bait suci, dan bekerja bersama). Bagaimana teladan bangsa Nefi itu dapat 
membantu kita berusaha untuk hidup "dengan bahagia"? 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

"Bangunlah, hai jiwaku! . . . Bersukacitalah, hai hatiku" (2 Nefi 4:28) 

Jelaskan bahwa kita dapat mengikuti teladan Nefi ketika kita merasa putus asa. Pasal 4 
dan 5 dari 2 Nefi memberikan beberapa contoh hal yang dapat kita lakukan untuk 
mengatasi perasaan putus asa. Bahaslah contoh-contoh berikut dengan para anggota 
kelas: 

a. Membaca tulisan suci (2 Nefi 4:15). 
b. Bersukacita dalam dan merenungkan hal-hal Tuhan (2 Nefi 4:16). 
c. Percaya kepada Tuhan dan memandang kepadaNya untuk mendapatkan dukungan 

(2 Nefi 4:20-21, 34). 
d. Melibatkan diri dalam doa yang kuat (2 Nefi 4:24). 
e. Menjadi tekun; bekerja (2 Nefi 5:15, 17). 
f. Melayani di bait suci (2 Nefi 5:16). 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Ah, Betapa Besar 
Kebaikan Allah Kita" 
2 Nefi 6-10 

Pelajaran 

8 
Membantu para anggota kelas memahami kebutuhan mereka akan Kurban Tebusan 
Yesus Kristus, dan mengajarkan mereka cara menerima semua berkat dari Kurban 
Tebusan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. 2 Nefi 9:1-26, 39-54. Yakub bersaksi bahwa melalui Kurban Tebusan Juruselamat, 
kita dapat ditebus dari kematian jasmani dan kematian rohani. Dia membahas 
asas-asas yang membantu kita menerima semua berkat dari Kurban Tebusan. 

b. 2 Nefi 9:27-38. Yakub membahas sikap dan tindakan yang menghindarkan kita 
dari menerima semua berkat Kurban Tebusan. 

c. 2 Nefi 10. Yakub bernubuat bahwa sang Penebus akan disebut Kristus. Yakub 
bernubuat bahwa kaum keturunan Nefi akan musnah dalam ketidakpercayaan, 
dan bahwa orang Yahudi di Yerusalem akan menyalibkan Juruselamat dan akan 
diceraiberaikan sampai mereka percaya kepadaNya. Yakub bersaksi mengenai 
perjanjian Tuhan dengan umatNya dan mendesak orang-orang untuk 
menyelaraskan diri mereka dengan kehendak Allah. 

2. Bacaan tambahan: Yesaya 49-52. Anda mungkin ingin membandingkan Yesaya 49:22-
26 dengan 2 Nefi 6:6-7,16-18; Yesaya 50 dengan 2 Nefi 7; Yesaya 51 dengan 2 Nefi 8:1-
23; dan Yesaya 52:1-2 dengan 2 Nefi 8:24-25. 

3. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah gambar-gambar berikut 
ke kelas: Khotbah di Bukit (62166; Perangkat Gambar Seni Injil 212); Yesus 
Menyembuhkan Orang Buta (62145; Perangkat Gambar Seni Injil 213); Menenangkan 
Badai (62139; Perangkat Gambar Seni Injil 214); Yesus Memberkati Putri Yairus 
(62231; Perangkat Gambar Seni Injil 215); Kristus bersama Anak-anak (62467; 
Perangkat Gambar Seni Injil 216); Yesus Berdoa di Getsemani (62175; Perangkat 
Gambar Seni Injil 227); dan Penyaliban (62505; Perangkat Gambar Seni Injil 230). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Peragakan gambar-gambar yang tertulis dalam bagian "Persiapan." Ajaklah anggota 
kelas untuk melihat gambar-gambar tersebut dan berpikir mengenai apa yang telah 
Yesus Kristus lakukan bagi mereka. Kemudian mintalah mereka untuk membagikan 
beberapa hal yang telah mereka pikirkan. Tuliskan tanggapan mereka di papan tulis. 

Mintalah anggota kelas untuk membaca ayat-ayat berikut dengan keras: 2 Nefi 6:17; 7:2; 
8:3-6,12. Mintalah mereka untuk mencari kata-kata dalam ayat-ayat tersebut yang 
merujuk pada hal-hal yang Juruselamat lakukan bagi kita. Tuliskan kata-kata itu di 
papan tulis. Kata-kata itu mungkin mencakup kata-kata berikut: meluaskan (2 Nefi 6:17; 
7:2), membebaskan (2 Nefi 7:2), menghibur (2 Nefi 8:3, 12), terang (2 Nefi 8:4), pengadilan, 
mengadili (2 Nefi 8:4-5), dan keselamatan (2 Nefi 8:5-6). 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas Kurban Tebusan, yang merupakan tindakan 
terbesar yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Melalui Kurban TebusanNya, Yesus Kristus menawarkan penebusan dari kematian 
jasmani dan kematian rohani. 

Jelaskan bahwa 2 Nefi 9 berisikan amanat dari Yakub, salah seorang adik Nefi, mengenai 
Kurban Tebusan Yesus Kristus, yang merupakan peristiwa utama dalam rencana 
keselamatan. Untuk memahami ajaran-ajaran dalam pasal ini, adalah membantu untuk 
memahami bagaimana Yakub merujuk pada kematian jasmani dan kematian rohani: 

Kematian jasmani adalah kematian dari tubuh jasmani dan pemisahan roh dari tubuh 
jasmani. Sebagai akibat dari Kejatuhan Adam, semua orang akan mati secara jasmani 
(2 Nefi 9:6). Dalam 2 Nefi 9, Yakub menggunakan kata-kata dan ungkapan-ungkapan 
berikut untuk merujuk pada kematian jasmani: "kematian" (ayat 6), "kematian tubuh" 
(ayat 10), dan "kuburan" (ayat 11). 

Kematian rohani adalah pemisahan dari hadirat Allah. Kita semua dipisahkan dari Allah 
sebagai akibat dari Kejatuhan Adam (2 Nefi 9:6). Kita lebih lanjut memisahkan diri kita 
sendiri dari Allah ketika kita berdosa (Roma 3:23; Alma 12:16; Helaman 14:18). Dalam 
2 Nefi 9, Yakub menggunakan kata-kata dan istilah-istilah berikut untuk merujuk pada 
kematian rohani, atau pemisahan dari Allah: "dikucilkan dari hadirat Allah kita" 
(ayat 9), "kematian roh" (ayat 10), "neraka" (ayat 12), dan "mati" (ayat 39). 

Bahaslah 2 Nefi 9:1-26, 39-54. Ajaklah anggota kelas membaca ayat-ayat yang dipilih 
dengan keras. 

• Apa yang dilakukan Juruselamat untuk mengatasi kematian jasmani dan kematian 
rohani? (Lihat 2 Nefi 9:5-7,12, 21-22; lihat juga Lukas 22:44; Mosia 3:7; A&P 19:16-19). 

• Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang akan dibangkitkan, 
diselamatkan dari kematian jasmani (2 Nefi 9:12-13, 22). Apa yang akan terjadi 
kepada kita tanpa kuasa Kebangkitan Kristus? (Lihat 2 Nefi 9:6-9. Kematian jasmani 
dan rohani dapat menjadi permanen. Kita akan dikucilkan dari hadirat Allah 
selamanya, dan roh kita akan tunduk kepada Setan. Kita akan "tinggal bersama bapak 
kedustaan, dalam kesengsaraan"). Bagaimana hal ini menunjukkan bahwa kematian 
jasmani dan kematian rohani merupakan "makhluk yang mengerikan"? (2 Nefi 9:10). 

• Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang akan dipulihkan ke hadirat 
Allah untuk diadili (2 Nefi 2:10; 9:15). Meskipun demikian, tidak semua orang akan 
"diselamatkan di dalam Kerajaan Allah," atau diperkenankan untuk berdiam di 
hadirat Allah selamanya (2 Nefi 9:23; Mormon 7:7). Menurut Yakub, hal-hal apa saja 
yang harus kita lakukan untuk "diselamatkan di dalam Kerajaan Allah"? (Mintalah 
anggota kelas membaca 2 Nefi 9:18, 21, 23 24, 39, 41, 50-52 untuk mendapatkan 
jawaban bagi pernyataan ini. Rangkumlah jawaban-jawaban mereka di papan tulis. 
Bahaslah jawaban sebagaimana diperlihatkan di bawah). 

a. Percaya kepada Yesus Kristus, Yang Kudus dari Israel, dan datang kepadaNya 
(2 Nefi 9:18, 23-24, 41). Mengapa iman kepada Yesus Kristus penting untuk 
menerima semua berkat dari Kurban TebusanNya? 

b. Menanggung salib dunia dan tidak mempedulikan kenistaan dunia (2 Nefi 9:18). 
Apakah artinya menanggung salib dunia? (Lihat Matius 16:24; catatan kaki 24d; 
3 Nefi 12: 29-30). Apakah artinya tidak mempedulikan kenistaan dunia? (Lihat 2 
Nefi 9:49). 

c. Mendengarkan suara Tuhan (2 Nefi 9:21). Bagaimana kita dapat mendengarkan 
suara Tuhan? (Lihat A&P 1:38; 18:33-36; 88:66). 

d. Bertobat, dibaptiskan, dan bertahan sampai akhir (2 Nefi 9:23-24). 

3 4 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 



Pelajaran 8 

e. Senang pada hal-hal rohani (2 Nef i 9:39; lihat juga R o m a 8:5-8). Apa artinya bagi 
a n d a senang pada hal-hal rohani? Bagaimana senang pada hal-hal rohani 
menuntun pada " h i d u p yang k e k a l " ? Apakah art inya senang pada hal-hal 
jasmani? Bagaimana senang pada hal-hal jasmani menuntun pada kematian 
rohani? Apa yang dapat kita lakukan untuk men jadi lebih suka pada hal-hal 
rohani? 

f. "Kenyangkanlah diri dengan y a n g tidak b inasa" (2 Nefi 9:50-51). Apa saja hal-hal 
y a n g tidak pernah binasa? Bagaimana kita dapat " m e n g e n y a n g k a n diri" dengan 
hal-hal ini? 

g. Ingatlah firman Allah (2 Nefi 9:52). Bagaimana mengingat f irman Allah membantu 
kita menerima semua berkat Kurban Tebusan? (Lihat 3 Nefi 15:1). 

h. Berdoa terus m e n e r u s dan berter ima kasih (2 Nefi 9:52). Bagaimana berdoa dan 
menyatakan syukur kepada Bapa Surgawi kita m e m b a n t u anda menjadi lebih 
dekat kepadaNya dan PutraNya? 

2. Sikap dan tindakan tertentu mencegah kita dari menerima semua berkat Kurban 
Tebusan. 

Baca dan bahaslah 2 Nefi 9:27-38. Je laskan bahwa selain berbicara mengenai persyaratan 
untuk mener ima semua berkat Kurban Tebusan, Y a k u b berbicara mengenai sikap dan 
tindakan yang mencegah kita dari mener ima berkat-berkat itu. 

• Apa saja sikap dan t indakan yang mencegah kita dari mener ima semua berkat 
Kurban Tebusan? (Mintalah anggota kelas membaca 2 Nefi 9:27-38 untuk m e n e m u k a n 
jawaban bagi pertanyaan ini. Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis. Bahaslah 
jawaban sebagaimana diperlihatkan di bawah). 

a. Melanggar perintah-perintah dan menyia-nyiakan hari-hari pencobaan kita (2 Nefi 
9:27). Dalam Kitab Mormon, para nabi kerap m e r u j u k pada kehidupan kita di 
b u m i sebagai " k e a d a a n pencobaan, " atau waktu untuk diuji (2 Nefi 2:21; lihat juga 
2 Nefi 2:30; M o r m o n 9:28). Bagaimana sebagian orang menyia-nyiakan hari-hari 
pencobaan mereka? (Lihat 2 Nefi 9:38; Alma 34:31-33; Helaman 13:38). 

b. Menempatkan belajar , uang, dan berhala lainnya di atas Allah (2 Nefi 9:28-20, 37) . 
Bagaimana pencarian pengetahuan dan kekayaan menahan kita dari menerima 
semua berkat Kurban Tebusan? (Lihat 2 Nefi 9:28, 30, 42). Da lam keadaan 
bagaimana belajar dan kekayaan adalah baik? (Lihat 2 Nefi 9:29; Yakub 2:18-19). 

c. Buta dan tuli secara rohani (2 Nefi 9:31-32). A p a k a h artinya buta dan tuli secara 
rohani? Bagaimana kita dapat m e m b u k a telinga dan mata kita terhadap kebenaran 
injil? 

d. Menjadi "bersunat hat i " (2 Nefi 9:33). Di Israel kuno , seorang pria yang tidak 
disunat melanggar perjanjian dengan Allah (Kejadian 17:11, 14). Dengan 
pengertian ini, apakah artinya menjadi "bersunat hat i "? 

e. Berbohong dan melakukan pembunuhan serta pelacuran (2 Nef i 9:34-36). 

3. Tuhan mengingat perjanjian-perjanjianNya dengan umatNya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 10. 

• Y a k u b bernubuat b a h w a keturunan Nefi akan "b inasa secara daging karena tidak 
percaya" dan bahwa orang Yahudi di Yerusalem akan menyal ibkan Juruselamat dan 
diceraiberaikan karena dosa-dosa mereka (2 Nefi 10:2-6). Apa yang akan dilakukan 
Tuhan bagi orang-orang ini ketika mereka percaya kepadaNya dan bertobat dari 
dosa-dosa mereka? (Lihat 2 Nefi 10:2, 7-8, 21-22; l ihat juga 1 Nefi 21:15-16; 2 Nefi 9:1-
3, 53; 30:2). Bagaimana hal ini berlaku bagi kita secara perorangan? (Lihat Mosia 
26:22). 

Penatua Boyd K. Packer mengajarkan: "Gagasan y a n g mengeci lkan hati bahwa 
sebuah kesalahan atau bahkan serangkaian kesalahan menjadikannya terlambat 
selamanya, bukanlah berasal dari Tuhan. Dia telah berkata bahwa bila kita mau 
bertobat , bukan saja Dia akan memaafkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita, 
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tetapi Dia akan melupakannya dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita (lihat Yesaya 
43:25; Ibrani 8:12; 10:17; Alma 36:19; A&P 58:42)" (dalam Conference Report, Apr. 
1989, 72; atau Ensign, Mei 1989, 59). 

• Yakub berkata bahwa rakyatnya haruslah "menyenangkan hati [mereka]" karena 
Tuhan mengingat umat perjanjianNya (2 Nefi 10:22-23). Bagaimana kita dapat 
menemukan penghiburan dalam pengetahuan bahwa Tuhan mengingat umat 
perjanjianNya? 

• Sewaktu Yakub mengakhiri khotbahnya kepada rakyatnya, apa yang didorongnya 
agar mereka ingat? (Lihat 2 Nefi 10:23-24). Dalam cara apa kita memilih jalan 
kematian abadi atau jalan hidup yang kekal? (Lihat 2 Nefi 2:26-27). Apa artinya 
diselaraskan dengan kehendak Allah? Mengapa penting untuk mengingat bahwa 
"hanya di dalam dan melalui kasih karunia Allah maka [kita] diselamatkan"? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan keras 2 Nefi 10:25, yang merupakan 
pesan penutup Yakub dalam amanatnya. Nyatakan rasa syukur anda bagi Kurban 
Tebusan Yesus Kristus, dan ajaklah para anggota kelas untuk "memilih jalan hidup yang 
kekal" (2 Nefi 10:23). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 
1. Nyanyian Rohani 

Bersama para anggota kelas, nyanyikan atau bacakan syair dari nyanyian rohani 
mengenai kasih Yesus Kristus, seperti "Berharga bagi Gembala" (Nyanyian Rohani, no. 
100). 

2. Pengumpulan Israel 

• Bagaimana Israel akan dikumpulkan? (Lihat 2 Nefi 10:8-9). 

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan: 

"Tanggung jawab benih keturunan Abraham, yaitu kita, adalah menjadi misionari 
untuk 'memberikan pelayanan serta keimamatan ini terhadap semua bangsa' 
(Abraham 2:9). Musa memberikan kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland kunci-
kunci untuk mengumpulkan Israel (lihat A&P 110:11). 

"Nah, apakah alat yang telah Allah rancang bagi pengumpulan ini? Itu adalah alat 
yang sama yang dirancang untuk meyakinkan dunia bahwa Yesus adalah Kristus, 
bahwa Joseph Smith adalah nabiNya, dan bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir adalah benar. Itu adalah tulisan suci yang merupakan batu 
kunci dari agama kita" (dalam Conference Report, Apr. 1987,107-8; atau Ensign, Mei 
1987, 85). 

Rangkuman 
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"Jiwaku Suka Akan 
Perkataan Yesaya" 
2 Nefi 11-25 
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M e n g i l h a m i para anggota kelas untuk m e m b a c a n u b u a t - n u b u a t Y e s a y a dan m e m b a n t u 
m e r e k a m e m a h a m i b a g a i m a n a nubuat -nubuat ini d a p a t d i terapkan d a l a m k e h i d u p a n 
m e r e k a . 

1. Baca , renungkan , dan berdoalah mengenai tulisan suci ber ikut : 

a. 2 Nefi 11; 25:1-7. Nefi bersaksi mengenai pent ingnya tul isan Y e s a y a dan 
menga jarkan tentang kunci -kunci yang m e m b a n t u kita m e m a h a m i n y a . 

b . 2 Nef i 12:1-12. Yesaya mel ihat bait suci z a m a n akhir dan p e n g u m p u l a n Israel . 
c . 2 Nefi 15:26-29; 21:12. Y e s a y a b e r n u b u a t b a h w a Tuhan a k a n m e n g a n g k a t sebuah 

panji dan m e n g u m p u l k a n Israel . 
d. 2 Nefi 16; 22 ; 25:19-30. Y e s a y a d a n Nefi bersaks i mengenai k u a s a penebusan 

Juruselamat . 

3 . Bila g a m b a r - g a m b a r ber ikut tersedia, bers iaplah untuk m e n g g u n a k a n n y a d a l a m 
pela jaran: Yesaya menul i s m e n g e n a i Kelahiran Kr is tus (62339; Perangkat G a m b a r Seni 
Injil 113; Bait Suci Salt Lake (62433 ; Perangkat G a m b a r Seni Inji l 502) ; dan Y e s u s sang 
Kris tus (62572; Perangkat G a m b a r Seni Injil 240) . 

4 . U n t u k m e n i n g k a t k a n p e m a h a m a n anda m e n g e n a i tulisan Y e s a y a , anda m u n g k i n 
ingin mengulang kembali pelajaran 36-40 dalam Buku Pedoman Pengajar Ajaran Injil 
Perjanjian Lama (35570). 

Bila pantas , g u n a k a n kegiatan ber ikut atau satu kegia tan anda sendir i untuk m e m u l a i 
pela jaran. 

B a c a k a n Mosia 8:17-18. K e m u d i a n a jukan kepada para anggota k e l a s pertanyaan-
p e r t a n y a a n berikut : 

• A p a yang m a m p u dilihat para pel ihat? (Perist iwa-perist iwa m a s a lalu, masa sekarang, 
d a n masa depan) . M e n g a p a para pelihat begitu pent ing bagi k i ta? 

Je laskan b a h w a karena dia adalah seorang pelihat, Y e s a y a mel ihat d a l a m sebuah 
pengl ihatan peris t iwa-peris t iwa sepert i Perang di S u r g a , p e n g h a n c u r a n Yerusa lem 
sete lah kemat ian Juruse lamat , p e r a n g A r m a g e d o n , d a n m a s a k e k u a s a a n mi lenium 
Juruse lamat . 

B a n y a k dari tulisan Yesaya terasa sulit untuk d i p a h a m i karena m e r u j u k pada per is t iwa-
per is t iwa masa lalu d a n masa d e p a n d a l a m kurun w a k t u yang p a n j a n g , d i g a m b a r k a n 
d a l a m bahasa s imbolis . Meskipun demik ian , kita d a p a t m e m a h a m i n y a ketika kita 
m e n g e r a h k a n usaha y a n g konsisten d a n penuh doa untuk m e m b a c a dan 
m e m p e l a j a r i n y a . Pela jaran ini m e m b a h a s beberapa dar i tulisan Y e s a y a yang pal ing 
pent ing . 

D e n g a n penuh doa pil ihlah bagian tulisan suci, per tanyaan dan b a h a n pelajaran la innya 
y a n g akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah baga imana tulisan suci yang 
dipi l ih dapat di terapkan da lam k e h i d u p a n sehari-hari . Ajaklah a n g g o t a kelas u n t u k 

37 

Pelajaran 

9 



membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Nefi bersaksi mengenai tulisan Yesaya dan memberikan kunci-kunci untuk 
memahaminya. 

Bahaslah 2 Nefi 11; 25:1-7. Ajaklah para anggota kelas untuk membaca ayat-ayat yang 
dipilih dengan keras. Bila anda menggunakan gagasan mengajar tambahan yang 
pertama, Ajaklah anggota kelas yang ditugaskan untuk memberikan laporan singkat 
mengenai Yesaya dan zamannya. 

• Mengapa Nefi menganggap kata-kata Yesaya penting bagi catatannya? (Lihat 1 Nefi 
19:23; 2 Nefi 11:2-6, 8; 25:3. Mintalah anggota kelas yang lain untuk membaca setiap 
dari bagian-bagian tersebut. Sementara setiap bagian dibacakan, mintalah seorang 
anggota kelas untuk menuliskan di papan tulis, referensi dan alasannya mengutip 
Yesaya. Sebuah contoh diperlihatkan di bawah). 

MENGAPA NEFI MENGUTIP YESAYA 

1 Nefi 19:23 Untuk "lebih mengajak mereka lagi untuk 
mempercayai Tuhan" 

1 Nefi 19:23 Untuk "lebih mengajak mereka lagi untuk 
mempercayai Tuhan" 

2 Nefi 11:2-4 Untuk memberikan saksi lain mengenai 
Yesus Kristus 

2 Nefi 11:2-4 Untuk memberikan saksi lain mengenai 
Yesus Kristus 

2 Nefi 11:5-6, 8 Untuk membantu kita [para pembacanya] 
bersukacita 

2 Nefi 11:5-6, 8 Untuk membantu kita [para pembacanya] 
bersukacita 

2 Nefi 25:3 Untuk mengungkapkan pengadilan Allah 

• Mengapa alasan-alasan ini penting bagi kita dewasa ini? Bagaimana memahami 
perkataan Yesaya membuat kita bersukacita? 

Jelaskan bahwa Nefi menyediakan beberapa kunci yang dapat membantu kita lebih 
memahami tulisan Yesaya. Bila waktu mengizinkan, bahaslah kunci-kunci ini bersama 
para anggota kelas. 

Kunci 1: "Mempersamakan segala tulisan suci dengan keadaan [kita]" (1 Nefi 19:23; lihat 
juga 2 Nefi 11:2, 8). Banyak dari nubuat Yesaya yang berurusan dengan peristiwa-
peristiwa di zaman akhir. Sewaktu kita melihat nubuat-nubuat ini terungkap dan 
sewaktu kita berperan serta dalam penggenapannya, kita dapat lebih memahami ajaran-
ajaran Yesaya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Misalnya, 2 Nefi 15 berisikan 
nubuat Yesaya bahwa Tuhan akan "menaikkan sebuah panji bagi bangsa-bangsa" untuk 
mengumpulkan Israel (2 Nefi 15:26). Nubuat ini dapat membantu kita lebih memahami 
pentingnya berbagi injil yang dipulihkan—panji, atau standar, untuk membimbing segala 
bangsa kepada Tuhan. 

Kunci 2: "Mengetahui cara bernubuat di antara orang-orang Yahudi" (2 Nefi 25:1). 
Nubuat-nubuat Yesaya tertulis dalam gaya yang biasa dibaca dan didengar bangsa 
Yahudi. Kita dapat lebih memahami tulisan Yesaya bila kita mengingat bahwa dia 
menggunakan perumpamaan dan simbolisme yang tidak asing bagi orang Yahudi pada 
zamannya. Misalnya, dalam 2 Nefi 12:1-3, Yesaya menggunakan kata "gunung" untuk 
melambangkan sebuah tempat kerohanian yang tinggi, sebuah tempat untuk wahyu dan 
kedekatan dengan Allah, seperti misalnya bait suci. 

Kunci 3: "Mengetahui peradilan Allah" (2 Nefi 25:3; lihat juga ayat 6). Yesaya 
meramalkan bagaimana kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda akan menderita karena 
kejahatan mereka, tetapi dia juga bernubuat bahwa berkat mereka akan dipulihkan 
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ketika mereka bertobat dan mengikuti Yesus Kristus. Dari laporan Yesaya mengenai apa 
yang terjadi pada bangsa Israel dan Yehuda, dan dari nubuat-nubuatnya mengenai 
pemulihan bani Israel di masa depan, kita dapat lebih memahami cara Allah bekerja 
dalam kehidupan kita, dan bagaimana Dia memberkati bangsa-bangsa menurut 
kesalehan mereka. 

Kunci 4: "Kenal dengan daerah-daerah di sekitar [Yerusalem]" (2 Nefi 25:6). Mengenal 
geografi dan nama-nama tempat di Israel membantu kita lebih memahami nubuat-
nubuat Yesaya mengenai kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda serta bangsa-bangsa yang 
mengancam mereka. Misalnya, dalam 2 Nefi 20:28-34, Yesaya menyebutkan nama kota-
kota yang akan dilalui bala tentara Asyur dan bagaimana mereka akan dihambat tepat 
sebelum mencapai Yerusalem. Peristiwa itu terjadi tepat seperti yang dinubuatkannya. 

Kunci 5: "dipenuhi dengan roh nubuat" (2 Nefi 25:4). 

• Apakah roh nubuat itu? (Lihat Wahyu 19:10). Bagaimana kita dapat memperolehnya? 
Bagaimana roh nubuat dapat membantu kita memahami ajaran-ajaran Yesaya 
mengenai Juruselamat? 

2. Yesaya melihat bait suci zaman akhir dan pengumpulan Israel. 

Baca dan bahaslah 2 Nefi 12:1-12. Bila anda menggunakan gambar Bait Suci Salt Lake, 
peragakanlah sekarang. 

• Bagaimana Bait Suci Salt Lake menggenapi sebagian dari nubuat Yesaya yang tercatat 
dalam 2 Nefi 12:2-3? Menurut anda mengapa Yesaya menggambarkan bait suci 
sebagai "gunung Tuhan"? (Para nabi zaman dahulu kerap pergi ke gunung-gunung 
untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menerima wahyu dariNya). Bagaimana 
semua bait suci dapat menjadi "gunung" ibadah kita? 

Tekankan bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir telah 
ditegakkan di puncak-puncak gunung, dan bahwa bait-bait suci dibangun ke mana 
orang-orang dapat datang dan belajar tentang Tuhan. 

• Yesaya menggambarkan bait suci sebagai "tempat bernaung" dari panas dan angin 
ribut (2 Nefi 14:6). Apa saja contoh dari badai rohani yang kita hadapi dalam 
kehidupan ini? Bagaimana bait suci dapat membantu melindungi kita dari badai ini? 

• Bagaimana kita sebagai Orang Suci Zaman Akhir dapat membantu menegakkan 
kerajaan Allah di bumi, sebagaimana digambarkan dalam 2 Nefi 12:3-5? (Lihat A&P 
133:7-14). 

• Yesaya mengingatkan bani Yakub untuk "berjalan di dalam terang Tuhan" bukannya 
"[menjadi] tersesat, setiap orang menuju jalannya yang jahat" (2 Nefi 12:5). Apa saja 
dosa-dosa khusus yang disebutkan dalam 2 Nefi 12:7-12? Bagaimana dosa-dosa ini 
masih merajalela dewasa ini? Bagaimana kita dapat menghindari jebakan dosa ini 
dan "berjalan di dalam terang"? 

3. Yesaya bernubuat bahwa Tuhan akan mengangkat panji dan mengumpulkan Israel. 

Baca dan bahaslah 2 Nefi 15:26-29; 21:12. 

• Yesaya bernubuat bahwa Tuhan akan "menaikkan sebuah panji bagi bangsa-bangsa" 
(2 Nefi 15:26; lihat juga 2 Nefi 21:12). Apakah panji itu? (Sebuah bendera; sebuah 
patokan). Apa yang dikatakan Yesaya akan terjadi bila panji ini diangkat? (Lihat 
2 Nefi 15:26-29). 

• Ketika malaikat Moroni menampakkan diri kepada Joseph Smith, dia berkata bahwa 
pasal 11 dari Yesaya (dikutip dalam 2 Nefi 21) saat itu akan digenapi (Joseph Smith 
2:40). Bagaimana injil Yesus Kristus yang dipulihkan merupakan panji bagi semua 
bangsa? (Lihat A&P 64:41-43; 105:39; 115:4-6). 

• Bagaimana nubuat bahwa bangsa-bangsa akan "[dikumpulkan]" sedang digenapi 
dewasa ini? (Lihat 2 Nefi 21:12. Misionari pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan 
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injil dan mengumpulkan orang-orang pada kebenaran). Apa yang dapat kita masing-
masing lakukan untuk membantu menggenapi nubuat ini? 

4. Yesaya dan Nefi bersaksi mengenai kuasa penebusan Yesus Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 16; 22; 25:19-30. Bila anda 
menggunakan gambar Yesaya menulis tentang kelahiran Kristus dan gambar Yesus 
Kristus, peragakanlah sekarang. 

• 2 Nefi 16 berisikan laporan Yesaya mengenai suatu penglihatan yang di dalamnya dia 
melihat Tuhan. Bagaimana Yesaya menggambarkan lingkungan di seputar 
penglihatan ini? (Lihat 2 Nefi 16:1-4). Bagaimana perasaan Yesaya di hadirat Tuhan? 
(Lihat 2 Nefi 16:5). 

• Apa yang dilambangkan oleh malaikat yang menyentuh bibir Yesaya dengan bara 
yang menyala? (Lihat 2 Nefi 16:6-7. Dosa-dosa Yesaya diampuni). Bagaimana 
tanggapan Yesaya ketika dia mendengar suara Tuhan? (Lihat 2 Nefi 16:8). Dalam 
laporan tulisan suci lain manakah anda melihat digunakannya bahasa yang serupa? 
(Lihat Abraham 3:27). Kapan kita mungkin perlu memberikan tanggapan yang serupa 
kepada Tuhan? 

• Mintalah para anggota kelas membaca 2 Nefi 22:1-6. Jelaskan bahwa ayat-ayat ini mencakup 
penggambaran Yesaya mengenai cara semua orang akan memuja Juruselamat selama masa 
Milenium. Apa yang mengesankan anda mengenai ayat-ayat ini? "Hal-hal yang baik" (2 Nefi 
22:5) apa yang telah Juruselamat lakukan bagi kita? 

• Ajaklah para anggota kelas untuk membaca dengan cepat 2 Nefi 25:19-30 dan 
membahas kesaksian Nefi mengenai Juruselamat. Apa yang mengesankan anda 
mengenai kesaksian Nefi? Bagaimana kita dapat, seperti Nefi, bekerja "dengan tekun 
untuk membujuk anak-anak kita supaya percaya kepada Kristus"? (2 Nefi 25:23; lihat 
juga ayat 26). 

• Nefi mengajarkan bahwa "setelah kita berbuat segala sesuatu hanya dengan kasih 
karunia kita diselamatkan" (2 Nefi 25:23). Apa yang diajarkan pernyataan ini 
mengenai hubungan antara kasih karunia Yesus Kristus dan perbuatan kita? (Lihat 
2 Nefi 10:24-25; A&P 20:29-31). Bagaimana pernyataan ini memberi anda dorongan 
untuk melakukan yang terbaik yang dapat anda lakukan? 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca 2 Nefi 25:29 dengan keras. Apa yang dapat 
anda lakukan minggu ini untuk sepenuhnya mematuhi ajakan Nefi untuk 
menyembah Tuhan "dengan segenap tenaga, pikiran, kekuatan, dan segenap 
jiwamu"? (Anda mungkin ingin mengajak anggota kelas untuk memikirkan 
pertanyaan ini daripada menjawabnya dengan bersuara). 

Tegaskan bahwa Juruselamat memberikan persetujuanNya terhadap ajaran-ajaran Yesaya 
dalam pernyataan tunggal ini: "Ya, sebuah perintah Aku berikan kepadamu supaya 
kamu menyelidiki hal-hal ini dengan tekun, karena besarlah kata-kata Yesaya" (3 Nefi 
23:1). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. Yesaya dan zamannya (laporan anggota kelas) 

Seminggu sebelum anda mengajarkan pelajaran ini, mintalah seorang anggota kelas 
mempersiapkan laporan singkat mengenai Yesaya. Mintalah anggota kelas itu 
menyajikan laporannya pada awal dari bagian 1 pelajaran ini. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 

4 0 



Pelajaran 9 

2. Nyanyian Rohani 

Sebagai bagian dari pembahasan mengenai 2 Nefi 15:26, mintalah seorang anggota kelas 
menyanyikan atau membacakan syair dari " D i Gunung Nan Tinggi " (Nyanyian Rohani, 
no. 4). Anda mungkin ingin membahas dengan para anggota kelas bagaimana nyanyian 
rohani ini memperingati penggenapan dari nubuat Yesaya mengenai Pemulihan injil. 

3. Menyebut "kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat" (2 Nefi 15:20) 

• Dalam cara apa kita dapat , seperti bangsa Israel kuno, membuat kekeliruan dengan 
menyebut "kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat"? (2 Nefi 15:20). Bagaimana kita 
dapat y a k i n bahwa kita mengenali kebaikan dan kejahatan sebagaimana apa adanya? 
(Lihat Moroni 7:12-17). 

4. Bagaimana Kitab Mormon meningkatkan pemahaman kita mengenai Yesaya 

Kitab M o r m o n merupakan salah satu penuntun terhebat untuk membantu kita 
memahami tulisan Yesaya. Bagikan dengan para anggota kelas cara-cara Kitab Mormon 
membantu kita memahami Yesaya berikut ini. 

a. Kitab M o r m o n mengutip, baik dalam keseluruhannya atau sebagian, 22 dari 66 pasal 
dalam kitab Yesaya, dan mencakup ulasan tambahan mengenai pasal-pasal itu. 
Karena para nabi Kitab M o r m o n hidup di zaman Yesaya, ulasan mereka dapat 
membantu kita memahami ajaran-ajarannya. 

b. Tulisan Yesaya yang dikutip dalam Kitab Mormon mencakup perkataan, ungkapan, 
dan penjelasan yang tidak muncul di salinan lainnya dari kitab Yesaya. 

c. Salinan tulisan Yesaya yang tertua di dunia ditemukan di antara Gulungan-gulungan 
Laut Mati . "Gulungan-gulungan Y e s a y a " itu berasal dari 200 S.M. Meskipun 
demikian, pasal-pasal Yesaya dalam Kitab Mormon berasal dari zaman Nefi , kira-kira 
600 S.M. Ter jemahan Joseph Smith akan Kitab Mormon menyediakan bagi dunia 
sebuah salinan dari tulisan Yesaya yang berasal 400 tahun lebih awal dari Gulungan-
gulungan Laut Mati. 

d. Karena n a d a dari 33 pasal pertama Yesaya berbeda dengan 33 pasal terakhirnya, 
banyak orang percaya b a h w a kitab Yesaya ditulis oleh 2 orang berbeda. Kitab 
Mormon mengutip dari keduanya, baik setengah bagian yang pertama maupun yang 
terakhir dari Yesaya, dan menyebutkan Yesaya sebagai penulisnya, dengan demikian 
memberikan saksi akan keabsahan dari tulisan-tulisannya. 
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10 "Ia Mengundang Mereka Semua 
Untuk Datang KepadaNya" 

2 Nefi 26-30 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

M e m b a n t u para anggota kelas m e m a h a m i b a h w a melalui P e m u l i h a n injil d a n ajaran-
ajaran dari Ki tab M o r m o n , T u h a n akan m e n y e b a b k a n kebenaran berjaya a tas kejahatan. 

1. Baca , renungkan , dan berdoalah mengenai tulisan suci ber ikut : 

a. 2 Nef i 26. Nefi bernubuat mengenai pe layanan Juruse lamat di antara b a n g s a Nefi. 
Nefi juga m e r a m a l k a n k e s o m b o n g a n dan penipuan i m a m serta keb inasaan akhir 
b a n g s a n y a . 

b . 2 Nef i 27. Nefi bersaksi mengenai tampi lnya Kitab M o r m o n sebagai b a g i a n dari 
P e m u l i h a n injil. 

c. 2 Nef i 28. Nefi bernubuat bahwa Setan akan menyebarkan ajaran palsu pada 
z a m a n akhir . 

d. 2 Nefi 29-30. Nefi menga jarkan mengenai pent ingnya Ki tab M o r m o n d a n berkat-
berkat y a n g akan datang kepada mereka yang m e n e r i m a n y a . 

Bila pantas , g u n a k a n kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memula i 

pelajaran. 

Bacakan pernyataan berikut oleh Penatua G e n e R. Cook: 

" M u s i m p a n a s y a n g lalu pada lintasan jalan raya padang pasir yang sepi, k a m i melihat 
di depan apa y a n g tampak bagaikan jalan y a n g tertutup d e n g a n air. A n a k - a n a k saya rela 
m e m p e r t a r u h k a n semua tabungan mereka pada kenyataan itu. Tetapi d a l a m beberapa 
menit kami berada di lokasi jauh itu dan mel ihat tidak satu tetes air pun. Ilusi belaka! 

" B e r a p a b a n y a k hal yang ada da lam kehidupan ini tampak seolah-olah d e m i k i a n dan 
dalam seke jap ternyata adalah kebal ikannya . . . . Setan beker ja dengan cara itu. Dia 
adalah pakar segala ilusi. Dia menciptakan ilusi da lam upaya untuk m e n y i m p a n g k a n , 
m e n g a b u r k a n , dan mengal ihkan kuasa serta perhat ian para O r a n g Suci Z a m a n Akhir 
dari k e b e n a r a n murni A l l a h " (dalam Conference Report , Apr. 1982, 35-36; atau Ensign, 
Mei 1982, 25). 

• A p a k a h ilusi itu? (Sesuatu yang menipu atau menyesatkan) . Apa saja ilusi y a n g 
d i g u n a k a n Setan untuk menyesatkan o r a n g ? Bagaimana kita dapat m e m b e d a k a n ilusi-
ilusi ini dengan kebenaran? 

Jelaskan b a h w a pasal-pasal y a n g dibahas d a l a m pelajaran ini beris ikan nubuat -nubuat 
penuh kekuatan mengenai z a m a n terakhir. Nefi bernubuat mengenai o r a n g - o r a n g yang 
akan tertipu oleh Setan dan meninggalkan kebenaran . Mesk ipun demikian, dia juga 
m e r a m a l k a n Pemul ihan injil dan berkat-berkat yang akan diber ikan kepada o r a n g yang 
benar . Pela jaran ini m e m b a h a s nubuat -nubuat ini dan m e m b a n t u kita m e m a h a m i cara 
m e n g h i n d a r dari tertipu oleh kepalsuan Setan serta tetap setia pada kebenaran . 

Dengan p e n u h doa pilihlah bagian tulisan suci , pertanyaan dan bahan pela jaran lainnya 
yang akan pal ing m e m e n u h i kebutuhan anggota kelas. Bahas lah baga imana tulisan suci 
yang dipil ih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari . Doronglah anggota kelas 

42 



untuk membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan 
suci tersebut. 

1. Nefi bernubuat mengenai pelayanan Jurusleamat di antara bangsa Nefi. 

Bahaslah 2 Nefi 26. Ajaklah para anggota kelas membaca ayat-ayat yang dipilih dengan 
keras. Jelaskan bahwa Nefi meramalkan bahwa sebelum Juruselamat mengunjungi 
bangsa Nefi, akan ada "peperangan yang besar dan pertengkaran" selama beberapa 
generasi (2 Nefi 26:1-2). Dia menubuatkan bahwa antara waktu kematian Kristus dan 
pelayananNya di antara bangsa Nefi, yang jahat akan dibinasakan (2 Nefi 26:3-7). 

• Bagaimana Nefi menggambarkan mereka yang akan dilindungi pada saat kedatangan 
Juruselamat? (Lihat 2 Nefi 26:8). Mengapa sifat-sifat yang sama penting bagi kita 
dewasa ini? Bagaimana orang Nefi yang saleh beserta keturunan mereka diberkati? 
(Lihat 2 Nefi 26:9). 

• Nefi bernubuat bahwa setelah empat generasi penuh kedamaian dan kebenaran, 
bangsanya akan menemui suatu "kehancuran yang cepat" (2 Nefi 26:10). Apa yang 
akan menyebabkan kehancuran ini? (Lihat 2 Nefi 26:10-11). Mengapa kesombongan 
merupakan dosa yang begitu serius? Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan 
kita untuk mempertahankan Roh Tuhan bersama kita? 

• Bagaimana Nefi menggambarkan cara Setan menuntun orang pada kehancuran? 
(Lihat 2 Nefi 26:22. Anda mungkin ingin menjelaskan bahwa tali rami terbuat dari 
helaian-helaian yang tipis dan ringan). Apa saja cara-cara Setan menggunakan "tali 
rami" sebelum mengikat orang dengan "tali yang kuat"? 

• Bagaimana Nefi menggambarkan cara Juruselamat menuntun orang menuju 
keselamatan? (Lihat 2 Nefi 26:23-27, 33). Bagaimana kita dapat membantu orang lain 
"mengambil bagian dalam keselamatanNya?" (2 Nefi 26:24). 

• Nefi mengingatkan penipuan imam. Apakah penipuan imam itu? (Lihat 2 Nefi 26:29; 
Alma 1:16). Apa contoh dari penipuan imam yang terlihat di dunia dewasa ini? 
Bagaimana kita dapat melawan keadaan ini? (Lihat 2 Nefi 26:30-31; 3 Nefi 18:24; 
Moroni 7:45-47). 

2. Nefi bersaksi mengenai tampilnya Kitab Mormon. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 27. 
• Pasal 27 berisi nubuat-nubuat lebih lanjut mengenai zaman akhir. Peristiwa-peristiwa 

mana yang digambarkan dalam 2 Nefi 27 telah digenapi dalam masa kegenapan ini? 
(Suruhlah anggota kelas meluangkan beberapa menit untuk memeriksa kembali 2 
Nefi 27:6-35. Anda mungkin ingin membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok dan 
minta setiap kelompok memusatkan pada ayat-ayat yang berbeda dalam bagian 
tersebut. Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis. Beberapa jawaban tertulis di 
bawah, dengan pertanyaan-pertanyaan pembahasan untuk mendorong peran serta). 

a. Sebuah kitab kuno akan diserahkan kepada seseorang untuk penerjemahan (2 Nefi 
27:9). Buku apa itu? (Lihat 2 Nefi 27:6). Alasan apa yang Tuhan berikan untuk 
memilih seorang pria yang muda dan tidak terpelajar untuk menerjemahkan Kitab 
Mormon? (Lihat 2 Nefi 27:19-23). 

b. Sebagian dari perkataan kitab itu akan diperlihatkan kepada seseorang yang 
berilmu, yang akan meminta untuk melihat kitab itu (2 Nefi 27:15). Peristiwa apa 
yang dinubuatkan dalam ayat-ayat ini? (Lihat Joseph Smith 2:63-65). Mengapa 
orang yang berilmu itu berkeinginan untuk melihat kitab tersebut? (Lihat 2 Nefi 
27:16). Dalam cara apa Kitab Mormon mungkin "dimeteraikan" bagi mereka yang 
mencari kemuliaan dunia? 

c. Para saksi akan bersaksi mengenai kebenaran dari Kitab Mormon (2 Nefi 27:12-14). 
Mengapa penting bagi para saksi untuk melihat lemping-lemping itu? (Lihat Eter 
5:2-4; lihat juga II Korintus 13:1). 
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d. Kuasa dari Kitab Mormon akan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang (2 Nefi 
27:26, 29-30, 35). Perubahan apa yang telah anda lihat dalam kehidupan anda atau 
kehidupan orang lain karena kuasa dari Kitab Mormon? 

3. Nefi bernubuat bahwa Setan akan menyebarkan ajaran-ajaran palsu di zaman akhir. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 28. 

• Nefi bernubuat bahwa di zaman akhir orang akan menyangkal kuasa Allah dan 
mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, sia-sia, dan bodoh (2 Nefi 28:3-9; lihat juga 
2 Nefi 26:20-21). Bagaimana keadaan ini merajalela di zaman Joseph Smith? (Lihat 
Joseph Smith 2:5-6,19,21). Bagaimana ini merajalela dewasa ini? 

• Bagaimana Nefi menggambarkan ajaran-ajaran palsu yang akan digunakan orang 
untuk membenarkan perbuatan berdosa? (Lihat 2 Nefi 28:7-9). Apa saja rasionalisasi 
yang digunakan orang dewasa ini untuk memaafkan dosa? Apa bahaya dari tidak 
menghawatirkan "perbuatan dosa yang ringan"? (2 Nefi 28:8). 

• Nefi juga meramalkan bahwa orang-orang di zaman akhir akan dipenuhi dengan 
kesombongan (2 Nefi 28:12-15). Apakah hasil akhir dari kesombongan bangsa Nefi? 
(Lihat 2 Nefi 26:10-11). Bagaimana kesombongan merupakan batu sandungan bagi 
kemajuan rohani kita? Bagaimana kita dapat mengatasi kesombongan? 

• Nefi mengajarkan bahwa kesombongan akan membimbing banyak orang untuk 
"merampok yang miskin" (2 Nefi 28:13). Bagaimana suatu hasrat untuk "pakaian 
yang indah" atau kemewahan lainnya dapat menyebabkan kita mengabaikan mereka 
yang miskin? Dalam cara apa kita dapat membantu mereka yang kurang beruntung, 
baik secara jasmani maupun rohani? 

• Menurut Nefi, bagaimana orang banyak akan bereaksi terhadap perkataan Tuhan di 
zaman akhir? (Lihat 2 Nefi 28:20, 28). Mengapa firman Allah kerap "menghasut [orang 
banyak] agar marah terhadap yang baik"? 

• Nefi bernubuat bahwa Setan akan menenangkan orang-orang dan "[menidurkannya 
di dalam keamanan jasmani" (2 Nefi 28:21). Apakah keamanan jasmani itu? (Kata 
jasmani merujuk pada daging. Memiliki keamanan jasmani berarti menemukan 
keamanan dalam mengikuti nafsu daging atau mempercayai benda atau gagasan 
duniawi). Bagaimana kepuasan akan keamanan jasmani dapat mencegah kita dari 
pertobatan? Apa yang disarankan ungkapan "memimpin mereka dengan hati-hati" 
(2 Nefi 28:21) mengenai taktik Setan? 

Penatua James E. Faust membagikan analogi berikut: "Thomas R. Rowan berkata: 
'Penulis dan komentator Malcolm Muggeridge pernah menceritakan sebuah kisah 
mengenai beberapa katak yang dibunuh tanpa perlawanan dengan cara 
mendidihkannya hidup-hidup dalam [sebuah] panci air yang besar. Mengapa mereka 
tidak melawan? Karena ketika mereka dimasukkan ke dalam panci itu, airnya suam-
suam kuku. Kemudian suhunya dinaikkan sedikit sa ja , . . . kemudian sedikit lebih 
hangat lagi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perubahannya begitu 
bertahap, hampir tidak terasa, sehingga katak-katak itu menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru mereka sampai terlambat sudah. Gagasan yang dibuat oleh Tuan 
Muggeridge bukanlah mengenai katak tetapi mengenai kita dan bagaimana kita 
cenderung untuk menerima kejahatan sejauh itu bukan merupakan suatu kejutan 
yang disodorkan kepada kita secara mendadak. Kita cenderung menerima sesuatu 
yang salah secara moral bila itu hanya sedikit lebih salah daripada sesuatu yang 
sudah kita terima'" (National Press Club Forum). 

Setelah membagikan analogi ini, Penatua Faust berkata, "Proses yang bertahap ini 
telah dinubuatkan oleh para nabi kuno" (dalam Conference Report, Apr. 1989, 40; 
Ensign, Mei 1989, 32). 

• Bagaimana Nefi menggambarkan cara-cara Setan akan "membujuk sebagian orang? 
(Lihat 2 Nefi 28:22). Menurut anda mengapa Setan ingin kita percaya bahwa tidak ada 
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iblis dan tidak ada neraka? Bagaimana mempelajari Kitab Mormon dapat membantu 
kita agar waspada secara rohani dan menghindar dari menjadi "acuh tak acuh di 
Sion"? (2 Nefi 28:24). 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Kitab Mormon menyingkap para musuh Kristus. 
Kitab itu mengaburkan ajaran-ajaran sesat dan meredakan pertentangan. (Lihat 2 Nefi 
3:12). Kitab itu memperkuat para pengikut Kristus yang rendah hati menghadapi 
rancangan, strategi, dan ajaran iblis di zaman kita. Jenis orang-orang murtad dalam 
Kitab Mormon serupa dengan jenis yang kita miliki dewasa ini. Allah, dengan 
pengetahuanNya yang tak terbatas, membentuk Kitab Mormon sedemikian rupa agar 
kita dapat melihat kekeliruan tersebut dan mengetahui cara memerangi konsep-
konsep pendidikan, politik, keagamaan, dan filsafat yang keliru dari zaman kita" 
(dalam Conference Report, Apr. 1975, 94-95; atau Ensign, Mei 1975, 64). 

4. Nefi mengajarkan tentang pentingnya Kitab Mormon. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 29-30. 

• Mengapa orang-orang tertentu di zaman akhir akan menolak Kitab Mormon? (Lihat 
2 Nefi 29:3; lihat juga 2 Nefi 28:29). Mengapa hendaknya kita mempelajari Kitab 
Mormon di samping Alkitab? (Lihat 2 Nefi 29:4-14; lihat juga 2 Nefi 28:30). 

• Nefi bernubuat bahwa Kitab Mormon akan berhasil dalam membawa orang bukan 
Yahudi (2 Nefi 30:3), keturunan Lehi (2 Nefi 30:3-6), dan orang Yahudi (2 Nefi 30:7) 
menuju suatu kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Bagaimana 
nubuat-nubuat ini mulai digenapi? 

Jelaskan bahwa melalui mempelajari Kitab Mormon dan menjalankan injil, kita akan 
mendapatkan kuasa untuk menghindari ilusi tipuan Setan, dan akan dibimbing sewaktu 
kita berupaya untuk tinggal di jalan yang lurus dan sempit. Tantanglah para anggota 
kelas untuk mempelajari Kitab Mormon secara perorangan dan bersama keluarga mereka 
agar mereka dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka yang 
saleh. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 
1. "Pemisahan besar di antara orang-orang" (2 Nefi 30:10) 

• Nefi bernubuat bahwa sebelum Milenium, Tuhan akan "menyebabkan pemisahan 
besar di antara orang-orang" (2 Nefi 30:10). Bagaimana Nefi menggambarkan 
pemisahan itu? (Lihat 2 Nefi 30:10). Apa saja berkat yang akan dinikmati orang yang 
saleh saat Milenium? (Lihat 2 Nefi 30:12-18). 

2. Kegiatan remaja 

Perlihatkan kepada para anggota kelas ketiga ilusi optik di halaman ini (bila mungkin, 
anda mungkin ingin membuat dan membagikan salinan dari ilusi optik itu kepada setiap 
anggota kelas). Bahaslah dengan anggota kelas pertanyaan-pertanyaan di bawah gambar-
gambar itu. (Dalam gambar 1, garis A dan B panjangnya sama. Dalam gambar 2 dan 3, 
ujung yang tengah tidaklah menempel pada kedua ujung lainnya). Setelah anda 
menggunakan beberapa menit berbicara mengenai ilusi-ilusi ini, ajukan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

Rangkuman 

i 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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• Bagaimana gambar-gambar ini bersifat menipu? Apa saja ilusi yang Setan gunakan  

untuk menipu kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk melihat, atau memahami, kebenaran? 



"Maju Terus Dengan 
Suatu Ketabahan 
Dalam Kristus" 
2 Nefi 31-33 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Membantu para anggota kelas memahami ajaran Kristus dan memiliki hasrat yang 
meningkat untuk maju terus, bergirang hati dalam firmanNya. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai ayat-ayat suci berikut: 

a. 2 Nefi 31:1-18. Nefi mengajarkan ajaran Kristus. Dia mengajarkan bahwa Yesus 
dibaptiskan untuk "menggenapi segala kebenaran" dan bahwa kita harus 
dibaptiskan serta mengikutiNya. Dia juga mengajarkan tentang berkat-berkat dan 
kuasa Roh Kudus. 

b. 2 Nefi 31:19-21. Nefi mengajarkan bahwa kita harus maju terus dan bertahan 
sampai akhir. 

c. 2 Nefi 32. Nefi berbicara tentang pentingnya bergirang hati dalam perkataan 
Kristus dan berdoa selalu. 

d. 2 Nefi 33. Nefi menyatakan bahwa orang akan mempercayai perkataannya bila 
mereka percaya kepada Kristus. Dia mengingatkan bahwa kita akan diadili 
berdasarkan penerimaan atau penolakan kita terhadap kata-katanya. 

2. Bacaan tambahan: Moroni 7:13-17; Ajaran dan Perjanjian 20:37, 7-74. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Mintalah para anggota kelas untuk menggambarkan sebuah pesta perjamuan. Makanan 
macam apa yang akan tersedia di atas meja? Bagaimana sebuah pesta perjamuan berbeda 
dengan hidangan biasa? Setelah anda meluangkan beberapa saat untuk membahas hal 
ini, mintalah seorang anggota kelas untuk membaca 2 Nefi 32:3. Mulai dengan "Oleh 
karena itu, kukatakan kepadamu: Beritahu kelas bahwa Tuhan telah mengundang kita ke 
suatu 'pesta perjamuan' yang akan memberi kita hidup yang kekal. Pelajaran ini akan 
membahas ajaran-ajaran Nefi mengenai cara menjalankan ajaran Kristus dan bergirang 
hati dalam firmanNya. 

Nefi berdiri sebagai salah satu di antara para putra Allah yang paling perkasa. Meskipun 
dia mengalami pertentangan keluarga, peperangan, dan ujian lainnya, dia mengasihi 
Tuhan dengan segenap hatinya. Dia penuh iman, semangat, serta integritas, dan dia 
tidak pernah goyah dalam kepatuhannya. Sewaktu anda mempelajari pasal-pasal yang 
ditugaskan, ingatlah bahwa perkataan ini termasuk perkataan Nefi yang terakhir. 

1. Nefi mengajarkan tentang ajaran Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 31:1-18. Tegaskan bahwa Nefi 
memulai tulisan terakhirnya dengan mengatakan bahwa dia akan "berbicara mengenai 
ajaran Kristus" (2 Nefi 31:2). Mintalah para anggota kelas untuk merenungkan ungkapan 
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ini, dan apa kiranya artinya sewaktu mereka membahas pasal 31. Jelaskan bahwa nanti 
dalam pelajaran, anda akan menanyakan pendapat mereka mengenai apa "ajaran 
Kristus" itu. 

• Nefi mulai dengan mengingatkan orang-orang bahwa dia sebelumnya pernah 
berbicara tentang pembaptisan Yesus (2 Nefi 31:4). Mengapa Yesus dibaptiskan? 
(Lihat 2 Nefi 31:5). Bagaimana Dia "menggenapi segala kebenaran" dengan 
dibaptiskan? (Lihat 2 Nefi 31:6-7. Anda mungkin ingin menegaskan bahwa Presiden 
Joseph F. Smith berkata bahwa menggenapi segala kebenaran berarti "menggenapi 
hukum" [dalam Conference Report, Apr. 1912, 9].) 

• Menurut 2 Nefi 31:9. Untuk alasan lain apa Yesus dibaptiskan? Mengapa kita 
membutuhkan pembaptisan? (Suruhlah anggota kelas membaca 2 Nefi 31:13, 17, serta 
A&P 20:37, 71-74 untuk mendapatkan jawaban bagi pertanyaan ini. Rangkumlah 
jawaban mereka di papan tulis. Beberapa jawaban tertulis di bawah). 

a. Untuk menerima karunia Roh Kudus (2 Nefi 31:13). 
b. Untuk menerima penghapusan dosa-dosa (2 Nefi 31:17). 
c. Untuk memasuki gerbang menuju jalan ke kehidupan kekal (2 Nefi 31:17). 
d. Untuk menerima keanggotaan dalam gereja Tuhan (A&P 20:37, 71-74). 

• Nefi mendesak bangsanya untuk "mengikuti sang Putra dengan sepenuh hati, tanpa 
melakukan kemunafikan dan penipuan di hadapan Allah" (2 Nefi 31:13). Menurut 
anda apa artinya bertindak tanpa kemunafikan atau penipuan di hadapan Allah? 
Bagaimana mengikuti sang Putra "dengan sepenuh hati" dapat membantu kita 
menghindari kemunafikan dan penipuan? 

• Karunia apa yang akan kita terima ketika kita memperlihatkan kesediaan kita "untuk 
mengikuti Juruselamat ke dalam air" melalui pembaptisan? (2 Nefi 31:13). Bagaimana 
Nefi menggambarkan cara seseorang dapat berbicara setelah dibaptiskan dan 
menerima karunia Roh Kudus? (Lihat 2 Nefi 31:13). Apa artinya untuk "berbicara 
dengan bahasa para malaikat"? (Lihat 2 Nefi 32:2-3. Artinya berbicara dengan firman 
Kristus melalui kuasa Roh Kudus). Dalam keadaan apa kita dapat diberkati untuk 
berbicara dengan "bahasa para malaikat"? (Jawaban dapat mencakup ketika kita 
mengajar atau bersaksi kepada teman dan keluarga, dalam ceramah di Gereja, atau 
ketika kita berdoa). 

• Nefi juga mengajarkan bahwa setelah pembaptisan kita menerima pengampunan atas 
dosa-dosa "oleh air dan oleh Roh Kudus" (2 Nefi 31:17). Menurut anda mengapa Nefi 
menggunakan kata "api" dalam menggambarkan proses tersebut? (Sama seperti api 
memurnikan dan membersihkan, Roh Kudus juga membersihkan dari dosa mereka 
yang dengan tulus bertobat dan dibaptiskan). 

• Nefi mengajarkan bahwa Roh Kudus "bersaksi tentang Bapa dan Putra" (2 Nefi 
31:18). Mengapa penting bagi kita untuk menerima kesaksian tentang Bapa dan Putra 
melalui Roh Kudus? 

• Dalam cara-cara apa suatu saksi akan Roh Kudus dapat datang kepada kita? (Lihat 
A&P 8:2 dan kutipan berikut). Mengapa penting untuk memahami cara Roh Kudus 
berbicara kepada kita? (Lihat 2 Nefi 32:5). 

Presiden Boyd K. Packer mengajarkan: "Roh Kudus berbicara dengan suara yang 
lebih anda rasakan daripada anda dengar. Hal itu digambarkan sebagai 'suara halus 
yang lembut'" (dalam Conference Report, Okt. 1994, 77; atau Ensign, Nov. 1994, 60). 

Catatan: Sering kali anggota Gereja merasakan pengaruh Roh tetapi tidak sadar bahwa 
perasaan yang mereka alami berasal dari Roh Kudus. Kadang kala sepanjang tahun, 
ketika anda merasakan pengaruh Roh dalam pelajaran, anda mungkin ingin berhenti dan 
berbagi perasaan anda dengan para anggota kelas. Jelaskan bahwa mereka mungkin 
tidak merasakan pengaruh Roh dalam cara yang persis sama dengan anda, tetapi 
pengaruh Roh itu mendatangkan kedamaian dan sukacita. 
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2. Nefi mengajarkan bahwa kita harus maju terus dan bertahan sampai akhir. 

Baca dan bahaslah 2 Nefi 31:19-21. Jelaskan kepada para anggota kelas bahwa Nefi 
mengajarkan bahwa pembaptisan merupakan pintu gerbang untuk memasuki jalan yang 
lurus dan sempit menuju kehidupan kekal. Dia juga mengajarkan bahwa itu berarti 
berjalan dalam jalan ini. 

• Pertanyaan apa yang Nefi ajukan dalam 2 Nefi 31:19? Apa jawaban bagi pertanyaan 
ini? (Lihat 2 Nefi 31:19-20). Menurut anda apa artinya "maju terus"? (Bergerak maju 
dengan ketetapan hati, terlepas dari adanya kesengsaraan atau pengalihan perhatian). 
Apa saja hal-hal yang mungkin mengalihkan perhatian kita dari usaha untuk maju 
terus? Mengapa maju terus merupakan bagian yang penting dari bertahan sampai 
akhir? 

• Apakah artinya memiliki "ketabahan dalam Kristus"? (2 Nefi 31:20). Bagaimana 
mengikuti Kristus dapat membantu kita memiliki "harapan yang gilang gemilang"? 
Apa saja cara-cara kita dapat saling membantu dalam usaha kita untuk maju terus? 
Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu para anggota baru Gereja sewaktu 
mereka memulai perjalanan mereka menyusuri jalan itu? 

Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan: "Dengan semakin bertambahnya jumlah 
anggota baru, kita harus semakin besar mengerahkan upaya untuk membantu mereka 
sewaktu mereka mencari jalan mereka. Setiap dari mereka membutuhkan tiga hal: 
seorang teman, sebuah tanggung jawab, dan pemeliharaan dengan 'firman Allah yang 
baik' (Moroni 6:4). Merupakan kewajiban dan kesempatan kita untuk menyediakan 
hal-hal ini" (dalam Conference Report, Apr. 1997, 66; atau Ensign, Mei 1997, 47). 

• Berdasarkan ajaran-ajaran Nefi dalam 2 Nefi 31, bagaimana anda akan mendefinisikan 
"ajaran Kristus"? (Lihat 2 Nefi 31:13,15; lihat juga 3 Nefi 11:31-40. Jawaban dapat 
mencakup percaya kepada Kristus, bertobat, dibaptiskan, menerima karunia Roh 
Kudus, dan bertahan sampai akhir). 

3. Nefi berbicara mengenai pentingnya bergirang hati dalam firman Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 32. 

• Dalam 2 Nefi 32, Nefi memberikan petunjuk tambahan mengenai apa yang harus kita 
lakukan setelah kita memasuki jalan menuju kehidupan kekal (2 Nefi 32:1-3). 
Petunjuk tertentu apa yang diberikan dalam ayat 3? Sumber-sumber apa yang kita 
miliki untuk menerima firman Kristus? 

• Menurut anda apa artinya bergirang hati dalam perkataan ini? (Lihat kutipan di 
bawah). Bagaimana "bergirang hati" berbeda dengan membaca atau bahkan sekadar 
mempelajari? Bagaimana kita dapat membantu orang lain bergirang hati? 

Penatua Neal A. Maxwell berkata: "Kita perlu bergirang hati dalam firman Kristus 
dalam tulisan suci dan sewaktu kata-kata ini datang kepada kita dari para nabi yang 
hidup. Sekadar mencicipi di sana sini secara berkala tidaklah memadai. (Lihat 2 Nefi 
31:20 dan 32:3). Bergirang hati berarti mengambil bagian dengan penuh semangat dan 
sukacita serta menikmatinya bukan secara berkala melahap dalam kelaparan yang tak 
terkendali, melainkan mengambil bagian dengan penuh syukur, menikmatinya 
dengan senang hati, pada suatu jamuan mewah yang disiapkan dengan cermat dan 
penuh kasih . . . selama berabad-abad" (Therefore Ye Must Press Forward [1977], 28). 

• Janji apa yang Nefi berikan sehubungan dengan firman Kristus? (2 Nefi 32:3). 
Bagaimana anda mendapati bahwa hal ini benar? 

• Nefi mengajarkan bahwa Roh mengajar, atau mendorong, seseorang untuk berdoa 
(2 Nefi 32:8). Mengapa penting agar kita berdoa sebelum kita melaksanakan "sesuatu 
kepada Tuhan"? (2 Nefi 32:9). Bagaimana anda telah diberkati ketika anda mengikuti 
nasihat ini? 
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4. Nefi menyatakan bahwa orang akan mempercayai perkataannya bila mereka 
percaya kepada Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 2 Nefi 33. Jelaskan bahwa pasal ini 
berisikan kesaksian Nefi mengenai kebenaran akan perkataannya dan pentingnya itu 
bagi semua orang. 

• Mengapa perkataan Nefi "amat berharga" (Lihat 2 Nefi 33:3-5). Bagaimana kita dapat 
memahami nilai dari perkataan ini? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa 
perkataan Nefi benar? (Lihat 2 Nefi 33:10; lihat juga Moroni 7:13-17). 

• Nefi berkata bahwa kita akan menemui dia "berhadap-hadapan" di meja pengadilan 
(2 Nefi 33:11). Bagaimana perkataan Nefi dapat "menghukum [kita] pada hari 
terakhir"? (Lihat 2 Nefi 33:14. Bila kita memilih untuk menolak perkataan ini atau 
tidak mematuhi asas-asas yang diajarkannya, kita akan dikucilkan dari hadirat 
Tuhan). 

• Di antara perkataan Nefi yang terakhir terdapat pernyataan "Karena demikianlah 
Tuhan telah memerintahkan aku dan aku harus mentaatinya" (2 Nefi 33:15). Mengapa 
ini merupakan akhir yang tepat bagi tulisan Nefi? Apa yang telah anda pelajari dari 
teladan Nefi yang dapat membantu anda sewaktu anda berusaha untuk menjadi lebih 
patuh? 

Rangkumlah kembali ajaran Kristus, yang mencakup percaya kepada Kristus, bertobat, 
dibaptiskan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 
1. Nyanyian rohani 

Bersama para anggota kelas, nyanyikan atau bacakan "Maju, Orang Suci" (Nyanyian 
Rohani, no. 25). 

2. Mengatasi hambatan terhadap pengertian 

• Baca dan bahaslah 2 Nefi 32:7. Mengapa Roh menghentikan Nefi dari berbicara? 
Bagaimana masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut masih 
merajalela dewasa ini? Bagaimana kita dapat saling membantu menghindari 
perangkap ini? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas merasakan hasrat yang lebih besar untuk meningkatkan 
pemanggilan mereka, bersih secara moral, dan mengajak sesama untuk datang kepada 
Kristus. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Yakub 1. Yakub meningkatkan pemanggilannya dari Tuhan untuk mengajarkan 

pertobatan kepada orang-orang. 
b. Yakub 2-3. Yakub mengingatkan akan kecintaan terhadap kekayaan, 

kesombongan, dan pelanggaran moral. Dia menjanjikan mereka yang murni 
hatinya bahwa Allah akan menghibur mereka dalam penderitaan mereka sewaktu 
mereka memandang kepadaNya, menerima perkataanNya, dan berdoa dalam 
iman. 

c. Yakub 4. Yakub bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. Dia 
mengingatkan orang-orang terhadap "melihat melampaui batas." 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah kaca pembesar 
(atau gambarkanlah itu di papan tulis sebelum kelas dimulai). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Peragakan kaca pembesarnya (atau gambarkanlah itu di papan tulis sebelum kelas). 

• Apa yang dapat dilakukan kaca pembesar? Apa arti kata "pembesar"? (membesarkan, 
meningkatkan maknanya, membuat lebih dihargai atau dihormati). Apakah artinya 
"meningkatkan" suatu pemanggilan di Gereja? 
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Mintalah seorang anggota kelas membaca Yakub 1:17-19 dengan keras. Ajaklah anggota 
kelas lainnya untuk menyebutkan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan cara 
Yakub meningkatkan pemanggilannya dari Tuhan. Anda mungkin ingin menuliskan 
jawaban mereka di papan tulis. Daftar itu dapat mencakup yang berikut: 

a. Memperoleh pesan-pesannya dari Tuhan (Yakub 1:17). 
b. Telah ditahbiskan, atau ditetapkan (Yakub 1:18). 
c. Mengambil tanggung jawab (Yakub 1:19). 
d. Mengajarkan firman Allah dengan segala ketekunan (Yakub 1:19). 
e. Bekerja dengan sekuat tenaganya (Yakub 1:19). 

Jelaskan bahwa ketika Nefi mendekati akhir dari kehidupan fananya, dia memberi adik-
adik lelakinya, Yakub dan Yusuf, tanggung jawab atas kesejahteraan rohani bangsa Nefi. 
Yakub merasakan beban pemanggilannya dan berduka atas tumbuhnya kesombongan 
yang menuntun bangsanya menjadi tamak dan tidak bermoral. Dia dengan kuat 
mendesak mereka untuk bertobat untuk berdamai dengan Allah melalui Kurban 
Tebusan. Ajaklah para anggota kelas memikirkan pemanggilan mereka sendiri dalam 
Gereja dan bagaimana mereka dapat lebih meningkatkannya. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
untuk membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan 
suci tersebut. 

1. Yakub meningkatkan pemanggilannya dari Tuhan. 

Bahaslah Yakub 1. Ajaklah anggota kelas membaca ayat-ayat yang dipilih dengan keras. 
Jelaskan bahwa Yakub adalah putra dari Lehi dan Saria, dan yang dilahirkan di padang 
belantara. Dia melihat Juruselamat pada masa mudanya, dan dia telah ditahbiskan pada 
imamat (2 Nefi 2:4; 6:2; 11:3). Dia menjadi penjaga dari lemping-lemping kecil dan 
menggantikan Nefi dalam pelayanannya. 

• Ketika Nefi memberikan lemping-lemping kecil kepada Yakub, dia juga memberi 
Yakub petunjuk-petunjuk khusus. Apa yang Nefi perintahkan kepada Yakub untuk 
dicatat pada lemping-lemping itu? (Lihat Yakub 1:1-4). Mengapa penting untuk 
mencatat dan menyimpan keterangan ini? (Lihat Yakub 1:5-8). Apa yang diajarkan 
ayat-ayat ini mengenai beberapa hal yang seharusnya kita catat mengenai kehidupan 
kita? 

• Yakub menulis bahwa rakyatnya "sangat mencintai Nefi" (Yakub 1:10). Mengapa 
mereka memiliki kasih yang besar ini bagi Nefi? (Lihat Yakub 1:10). Bagaimana 
perasaan anda terhadap mereka yang telah bekerja untuk melayani anda? 

• Apa yang dimaksud Yakub ketika dia berkata bahwa dia "sebelumnya memperoleh 
pesan-pesan[nya] dari Tuhan" sebelum dia mengajar bangsa itu? (Yakub 1:17-18). 
Bagaimana kita memperoleh pesan-pesan kita dari Tuhan? (Dengan dipanggil dan 
ditetapkan). Bagaimana kita dapat mencaritahu apa yang Tuhan inginkan agar kita 
lakukan dalam pemanggilan kita? 

• Apa yang Yakub katakan akan terjadi bila dia dan Yusuf tidak mengajar bangsa itu 
dengan tekun? (Lihat Yakub 1:19). Mengapa penting agar kita meningkatkan 
pemanggilan kita? (Bila anda tidak menggunakan kegiatan penarik perhatian, 
luangkan waktu untuk membahas artinya meningkatkan pemanggilan). 

• Apa saja contoh yang baik yang telah anda lihat mengenai orang-orang yang 
meningkatkan pemanggilan mereka? Bagaimana kita dapat lebih meningkatkan 
pemanggilan kita? (Lihat A&P 58:26-28). Bagaimana anda telah diberkati sewaktu 
anda telah melakukan usaha terbaik anda untuk memenuhi pemanggilan anda? 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

5 2 



Pelajaran 12 

2. Yakub mengingatkan akan kecintaan terhadap kekayaan, kesombongan, dan 
pelanggaran moral. 

Bahaslah Yakub 2-3. Ajaklah para anggota kelas untuk membaca ayat-ayat yang dipilih. 

• Ketika dia mulai berkhotbah kepada bangsa Nefi, Yakub berkata bahwa dia "tertekan 
oleh lebih banyak keinginan dan kecemasan" daripada sebelumnya (Yakub 2:3). 
Mengapa jiwa Yakub "diberatkan"? (Lihat Yakub 2:5-9; lihat juga Yakub 1:15-16). 
Mengapa menurut anda Yakub menggambarkan dosa sebagai "bekerja"? (Yakub 2:5). 

• Bagaimana pencarian akan kekayaan harta menjadi batu sandungan bagi bangsa Nefi 
di zaman Yakub? (Lihat Yakub 2:12-16). Bagaimana memperoleh kelimpahan 
kekayaan harta dapat menuntun pada kesombongan? Apa cara-cara yang pantas 
untuk menggunakan kekayaan? Nasihat apa yang Yakub berikan untuk membantu 
kita menghindari penyalahgunaan kekayaan? (Lihat Yakub 2:17-21). 

Presiden Spencer W. Kimball mengajarkan: 

"Kepemilikan kekayaan tidak perlu berarti dosa. Tetapi dosa dapat timbul dalam 
pencarian dan penggunaan kekayaan . . . 'Karena akar segala kejahatan ialah cinta 
uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan 
menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, 
jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan 
kelembutan/ (I Timotius 6:10-11). 

"Sejarah Kitab Mormon dengan mengesankan mengungkapkan dampak 
penghancuran dari nafsu akan kekayaan. Bila orang-orang itu menggunakan 
kekayaan mereka untuk tujuan-tujuan yang baik mereka dapat menikmati 
kemakmuran yang berkelanjutan. Tetapi selama kurun waktu tertentu mereka 
tampaknya tidak mampu terus menerus menjadi kaya dan saleh sekaligus" (The 
Miracle of Forgiveness [1969], 47-48). 

• Setelah mengingatkan orang-orang mengenai kesombongan dan kecintaan terhadap 
kekayaan, Yakub menyerukan kepada mereka pertobatan atas tindakan pelanggaran 
moral mereka. Bagaimana bangsa Nefi merasionalisasi perilaku amoral mereka? 
(Lihat Yakub 2:23-24). Bagaimana banyak orang dewasa ini berusaha untuk 
memaafkan pelanggaran moral? 

• Mengapa penting untuk bersih secara moral? (Lihat Yakub 2:27-29; lihat juga 
Keluaran 20:14; I Korintus 6:18-20). Bagaimana amoralitas seksual mempengaruhi 
keluarga dan teman-teman dari orang yang berdosa serta semua anggota masyarakat? 
(Lihat Yakub 2:31-35; 3:10). Nasihat dan penghiburan apa yang Yakub berikan kepada 
mereka yang telah terluka oleh pelanggaran moral orang lain? (Lihat Yakub 3:1-2). 

• Apa yang harus dilakukan seseorang agar diampuni dari pelanggaran moral? 

Presiden Ezra Taft Benson menyarankan lima langkah untuk diampuni dari 
pelanggaran moral ("The Law of Chastity," dalam Brigham Young University 1987-88 
Devotional and Fireside Speeches [1988], 53-54). Bahaslah langkah-langkah ini bersama 
para anggota kelas: 

"1. Pergilah segera dari situasi apa pun yang anda temui yang menyebabkan anda 
berdosa atau yang dapat menyebabkan anda berdosa." 

"2. Memohonlah kepada Tuhan kuasa untuk mengatasi." 

"3. Biarkanlah para pemimpin imamat anda membantu anda mengatasi pelanggaran 
itu dan kembalilah ke dalam penemanan sepenuhnya dengan Tuhan." 

"4. Minumlah dari sumber ilahi [tulisan suci dan perkataan para nabi] dan 
penuhilah hidup anda dengan sumber kuasa yang positif." 

"5. Ingatlah bahwa melalui pertobatan yang tepat anda dapat menjadi bersih lagi." 

• Menurut Yakub, bagaimana bangsa Laman diberkati karena bermoral? (Lihat Yakub 
3:5-7). Apa saja berkat-berkatnya bila bersih secara moral? 
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3. Yakub bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. 
Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Yakub 4. 

• Setelah memanggil bangsanya pada pertobatan, Yakub mengakhiri khotbahnya 
dengan bersaksi mengenai harapan pengampunan melalui Kurban Tebusan. 
Bagaimana tulisan suci dan para nabi membantu kita memperoleh suatu kesaksian 
mengenai Kurban Tebusan? (Lihat Yakub 4:4-6). Bagaimana kita dapat memperoleh 
harapan dalam Kristus yang dibicarakan Yakub? (Lihat Yakub 4:10-12). 

• Menurut anda apa artinya bahwa bangsa Yahudi memandang "melampaui batas"? 
(Lihat Yakub 4:14. Bangsa Yahudi gemar menjabarkan naskah-naskah tulisan suci 
yang sulit, namun tanpa iman dan bantuan dari Roh Kudus mereka tidak dapat 
memahaminya. Mereka membenci "perkataan yang jelas" dalam tulisan suci, dan 
mencari keselamatan di jalan yang lain, dan dengan cara yang lain daripada cara 
Yesus Kristus). 

• Bagaimana kita kadang "memandang melampaui batas" dalam kehidupan kita sehari-
hari? Bagaimana kita dapat lebih tekun dalam mengingat pentingnya Juruselamat 
dalam kehidupan kita? 

Untuk menutup bagian ini, mintalah seorang anggota kelas membaca Mosia 3:17 dengan 
keras. 

Jelaskan bahwa ajaran-ajaran Yakub membantu kita memahami pentingnya 
meningkatkan pemanggilan kita dan menghindari kesombongan serta pelanggaran 
moral. Dengan menekankan Kurban Tebusan pada akhir khotbahnya, Yakub 
mengajarkan bahwa kita harus bersandar pada Juruselamat. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin 
ingin menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. Yakub mengutuk praktek pernikahan jamak yang tidak dibenarkan 

• Siapa yang diakui Nefi sebagai contoh untuk membenarkan pelacuran mereka? (Lihat 
Yakub 2:23-24). Mengapa Daud dan Salomo merupakan contoh yang tidak pantas? 
(Lihat A&P 132:38-39. Tuhan memberikan istri dan selir kepada Daud dan Solomo, 
tetapi mereka berdosa dengan menikahi istri-istri tambahan di luar perjanjian. Anda 
mungkin ingin menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, seorang selir bukanlah 
simpanan yang melanggar moral, namun seorang istri resmi dengan kedudukan yang 
lebih rendah (lihat Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 154). 

• Hukum pernikahan apa yang Yakub ajarkan kepada bangsa Nefi? 
(Lihat Yakub 2:27-28). 

Nabi Joseph Smith mengajarkan, "Saya telah terus menerus berkata bahwa tidak 
seorang pun hendaknya memiliki lebih dari satu istri pada saat bersamaan, kecuali 
Tuhan memerintahkan hal yang berbeda" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 324). 

Jelaskan bahwa Tuhan memberikan pengarahan seperti itu (lihat A&P 132), tetapi Dia 
kemudian menarik kembali restuNya atas pernikahan jamak ketika keadaan berubah 
(lihat Pernyataan Resmi 1). Tekankan bahwa hukum Tuhan mengenai pernikahan 
dewasa ini sama dengan pada zaman Yakub. 

Rangkuman 

GagasanMengaj ar 
Tambahan 
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2. Mengenali dan menghindari perundungan 

Yakub menegur para pria bangsa Nefi karena tidak memperlakukan istri dan anak 
mereka dengan baik (lihat Yakub 2:9, 31-32, 35). Para pemimpin Gereja zaman akhir juga 
telah memberikan peringatan keras terhadap perundungan dalam bentuk apa pun. 
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas telah mengingatkan bahwa "orang yang 
melanggar perjanjian kemurnian akhlak, yang menganiaya pasangan atau keturunan, 
atau yang gagal memenuhi tanggung jawab keluarga, pada suatu hari akan bertanggung 
jawab di hadapan Allah" ("Keluarga: Pernyataan kepada Dunia," Ensign, Nov. 1995,102). 

Perundungan dapat didefinisikan sebagai memperlakukan atau berbicara kepada 
seseorang dalam cara yang merendahkan atau yang menyebabkan cedera atau 
pelanggaran serius. Bila pantas, bahaslah definisi dan petunjuk berikut dengan para 
anggota kelas: 

Perundungan anak terjadi ketika seseorang yang berada dalam posisi kepercayaan atau 
kendali mengancam atau menyebabkan cedera fisik atau emosi kepada seorang anak. 
Hal itu mencakup perundungan atau pengabaian fisik, perundungan emosi, dan 
perundungan seksual. 

Perundungan pasangan dapat juga bersifat jasmani, emosi, atau seksual. Perundungan 
emosi dapat terdiri dari pemberian sebutan yang tidak pantas, pernyataan yang 
merendahkan, pengendalian atau pemaksaan yang tidak benar, ancaman, isolasi, 
intimidasi, atau manipulasi. Perundungan jasmani mencakup menahan kebutuhan dan 
menggunakan kekerasan jasmani seperti mendorong, mencekik, mencakar, mencubit, 
menahan, atau memukul. Perundungan seksual dapat bersifat emosi atau jasmani, dan 
mencakup pelecehan seksual, menyebabkan sakit melalui pemukulan, dan penggunaan 
paksaan atau intimidasi. 

Segenap upaya hendaknya dikerahkan oleh para pemimpin imamat, anggota keluarga, 
dan lainnya untuk menghindarkan perundungan dan untuk membantu dalam 
penyembuhan seseorang yang dirundung. Para pemimpin dan anggota keluarga 
hendaknya juga berusaha untuk membantu si perundung bertobat; displin Gereja 
mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan hal ini. 

Jika para anggota kelas membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai perundungan, 
mereka dapat meminta dari uskup dua pamflet yang dikeluarkan Gereja, Mencegah dan 
Menanggapi Perundungan Anak (33196) serta Mencegah dan Menanggapi Perundungan 
Pasangan (35869). Selain itu, mereka hendaknya merasa disambut untuk meminta nasihat 
khusus kepada uskup mengenai mencegah dan menanggapi perundungan. 

• Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mengenali dan menghindari 
perundungan? Bagaimana kita dapat membantu mereka yang telah dilukai oleh 
perundungan? 

3. Yakub memperingatkan akan sikap prasangka terhadap ras 

• Mengapa banyak bangsa Nefi memandang rendah bangsa Laman? (Lihat Yakub 3:5,9). Apa 
yang Yakub katakan mengenai sikap prasangka ini? (Lihat Yakub 3:8-9). Bagaimana 
sikap prasangka dapat menghindarkan Gereja dari memenuhi misi ilahinya? 

Presiden Howard W. Hunter berkata: 

"Injil yang dipulihkan merupakan pesan kasih yang ilahi bagi semua orang di mana 
pun, berdasarkan keyakinan bahwa semua umat manusia adalah anak-anak dari 
Allah yang sama . . . 

" . . . Keabsahan, kuasa dari iman kita tidaklah terikat oleh sejarah, kebangsaan, atau 
kebudayaan. Itu bukanlah hak milik khusus dari bangsa mana pun atau zaman apa 
pun" (dalam Conference Report, Okt. 1991, 23-24; atau Ensign, Nov. 1991,19). 
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Penerapan 
Tulisan Suci 

Membantu para anggota kelas lebih memahami perumpamaan Zenos mengenai pohon 
zaitun dan bagaimana itu diterapkan dalam zaman kita. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Yakub 5. Yakub mengutip perumpamaan Zenos mengenai pohon zaitun yang 

dipelihara dan yang liar, yang menggambarkan sejarah dan nasib bani Israel. 
b. Yakub 6. Yakub mendesak para pendengarnya untuk bertobat dan mengikuti 

Kristus. 
2. Bacaan tambahan: 1 Nefi 10:12-14; 22:3-5. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Gambarkanlah sebuah pohon zaitun di papan tulis, dan mintalah anggota kelas untuk 
menceritakan sebanyak mungkin tentang pohon zaitun yang dapat mereka pikirkan 
dalam satu menit. Tuliskan jawaban mereka di papan tulis di sekitar ilustrasi tersebut. 
Bila anggota kelas membutuhkan bantuan, sarankan beberapa dari jawaban-jawaban di 
bawah atau yang tertulis dalam gagasan mengajar tambahan yang kedua. 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas bagaimana pohon zaitun digunakan sebagai 
lambang untuk menggambarkan Tuhan berurusan dengan bani Israel. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
untuk membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan 
suci tersebut. 
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1. Yakub mengutip perumpamaan Zenos mengenai pohon zaitun 

Bahaslah Yakub 5. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa dalam pasal ini Yakub mengutip perumpamaan dari Zenos, 
seorang nabi Ibrani yang beberapa kali disebutkan dalam Kitab Mormon. Sebuah 
perumpamaan adalah suatu sarana kesusasteraan di mana benda atau peristiwa 
digunakan untuk menggambarkan atau mewakili benda atau peristiwa lainnya. 
Perumpamaan Zenos menggunakan pohon zaitun untuk merangkum sejarah Israel dan 
meramalkan nasibnya. 

• Lambang-lambang apa yang digunakan Zenos dalam perumpamaan ini? Apa arti dari 
lambang-lambang ini? 

Dengan memperkenankan para anggota kelas untuk memberi kontribusi sebanyak 
mungkin, sebutkan lambang-lambang utama dari perumpamaan itu dan artinya. 
Tuliskanlah dalam sebuah bagan di papan tulis. Bagan yang telah dilengkapi akan 
terlihat serupa ini: 

PERUMPAMAAN ZENOS 

Lambang Arti 

Kebun anggur Dunia 

Pemilik kebun anggur Yesus Kristus 

Pohon zaitun yang dipelihara Bangsa Israel, umat perjanjian Tuhan 

Pohon zaitun yang liar Orang bukan Yahudi (orang yang tidak 
dilahirkan ke dalam bangsa Israel) 

Cabang-cabang Kelompok-kelompok orang 

Para pelayan Para nabi dan orang lainnya yang 
dipanggil untuk melayani 

Buah Kehidupan atau pekerjaan orang-orang 

Biarkan bagan ini di papan tulis sepanjang pelajaran. 

• Perumpamaan itu dimulai dengan pemilik kebun anggur menemukan bahwa pohon 
zaitunnya yang dipeliharanya mulai membusuk (Yakub 5:3-4). Apa yang 
dilambangkan oleh kebusukan ini? (Kemurtadan). Apa yang dilakukan pemilik kebun 
anggur ketika dia mendapatkan pohon zaitun yang dipeliharanya membusuk? (Lihat 
Yakub 5:4-14. Anda mungkin perlu menjelaskan bahwa mengenten merupakan proses 
di mana bagian dari tanaman kedua digabungkan dengan tanaman pertama 
sedemikain rupa sehingga menjadi bagian yang tetap dari tanaman yang pertama). 
Mengapa pemilik kebun itu meminta pelayannya untuk mengenten cabang-cabang 
yang liar? (Lihat Yakub 5:11,18). 

• Apa yang dilambangkan oleh mengenten dalam perumpamaan ini? (Membawa 
orang-orang bukan Yahudi ke dalam bangsa Israel melalui pembaptisan). Kapan injil 
pertama kali dibawa kepada orang bukan Yahudi? (Lihat Kisah para Rasul 10). 

• Apa yang dilambangkan oleh mematahkan dan menanamkan kembali cabang-cabang 
yang dipelihara ke tempat-tempat yang jauh dalam kebun anggur? (Lihat 1 Nefi 
10:12-13). Kelompok khusus apa yang mungkin diwakili oleh cabang-cabang yang 
dipelihara ini? (Lihat 1 Nefi 2:19-20; 22:34). Mengapa Israel diceraiberaikan? (Lihat 
Amos 9:8-9). 

• Pemilik kebun anggur berulang kali bekerja dengan para pelayannya untuk 
merantingi, mencangkuli tanah di sekelilingnya, dan memelihara pohonnya. Apa 
yang disarankan hal ini mengenai keterlibatan Yesus Kristus dalam kehidupan 
umatNya? 
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• Ketika pemilik kebun mengunjungi kebun anggurnya untuk kedua kalinya, apa yang 
didapatkannya mengenai cabang-cabang liar yang dientenkan pada pohon yang 
dipelihara? (Lihat Yakub 5:15-18). Apa yang dilambangkan oleh hasil buah yang baik? 
Bagaimana anggota baru dapat menambah kehidupan dan kekuatan pada gereja? 

• Apa yang ditemukan pemilik kebun ketika dia mengunjungi cabang-cabang asli (yang 
dipelihara) yang ditanamkannya di berbagai tempat di sekitar kebun anggur? (Lihat 
Yakub 5:19-25. Tegaskan bahwa cabang-cabang yang ditanamkan di tanah yang tidak 
baik menghasilkan buah yang baik, sementara cabang-cabang yang ditanamkan di 
tanah yang baik menghasilkan buah yang baik dan yang liar). Penerapan apa yang 
dapat berlaku dari keadaan-keadaan ini bagi kita dewasa ini? 

• Ketika pemilik kebun mengunjungi kebun anggurnya ketiga kalinya, apa yang telah 
terjadi pada semua buahnya? (Lihat Yakub 5:29-32, 37-42). Apa yang dilambangkan 
oleh berbagai jenis buah yang jelek? (Kemurtadan universal). Apa yang menyebabkan 
kemurtadan itu? (Lihat Yakub 5:37, 40, 48). Apa yang mungkin dilambangkan oleh 
"ketinggian hati" kebun anggur? Bagaimana ketinggian hati, atau kesombongan, kita 
sendiri mencegah kita dari menghasilkan buah yang baik? 

• Apa yang diperlihatkan oleh tanggapan pemilik kebun terhadap kebun anggurnya 
yang rusak mengenai perasaan Tuhan bagi umatNya? (Lihat Yakub 5:41, 47). 
Bagaimana mengetahui bahwa Tuhan mengasihi anda membuat sebuah perbedaan 
dalam kehidupan anda? 

Anda mungkin ingin menegaskan ayat-ayat lain yang menggambarkan kasih Tuhan 
bagi kita. Beberapa saran diberikan di bawah: 

a. "Aku akan merantingnya dan mencangkuli tanah di sekelilingnya serta 
memeliharanya, barangkali saja . . . ia tidak akan mati" (Yakub 5:4). 

b. "Ini menyedihkan aku, bahwa aku harus kehilangan pohon ini" (Yakub 5:7). 
c. "Apa yang akan kita lakukan dengan pohon itu supaya aku dapat menyimpan lagi 

buah yang baik daripadanya untuk diriku sendiri?" (Yakub 5:33). 
d. "Aku boleh bersukacita lagi akan buah kebun anggurku" (Yakub 5:60). 

• Apa yang diputuskan pemilik kebun akan dilakukannya untuk menyelamatkan 
kebun anggurnya yang rusak? (Lihat Yakub 5:49-54, 58, 62-64. Dia memutuskan untuk 
memelihara dan merantingi kebun anggurnya sekali lagi dan mengentenkan sebagian 
dari cabang-cabang yang telah dipatahkan dan ditanamkan, kembali ke pohon 
asalnya). Apa yang dilambangkan oleh usaha memelihara, merantingi, dan 
mengentenkan yang terakhir kalinya ini? (Lihat 1 Nefi 10:14; 2 Nefi 29:14; A&P 33:3-6. 
Pemulihan injil dan pengumpulan Israel yang diceraiberaikan). 

• Siapakah "pelayan-pelayan lain" yang disebutkan dalam Yakub 5:61, 70? (Lihat A&P 
133:8). Meskipun para pelayan ini sedikit, apa hasil dari upaya mereka? (Lihat Yakub 
5:71-75). Bagaimana kita dapat membantu dalam usaha memelihara, merantingi, dan 
mengenten yang terakhir kalinya ini di kebun anggur Tuhan? 

2. Yakub mendesak para pendengarnya untuk bertobat dan mengikuti Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Yakub 6. 

• Apa yang dinubuatkan Yakub setelah menyampaikan perumpamaan Zenos? (Lihat 
Yakub 6:1). Kurun waktu apa yang dirujuk Yakub dalam Yakub 6:2? (Zaman akhir). 
Apa yang dinyatakan hal ini mengenai kaitan perumpamaan Zenos bagi kita? 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca Yakub 6:4-5 dengan keras. Apa yang 
diajarkan ayat-ayat ini mengenai cara Juruselamat akan memulihkan kembali Israel di 
zaman akhir? 

• Asas-asas injil apa yang ditekankan Yakub setelah bersaksi bahwa peristiwa-peristiwa 
dalam perumpamaan Zenos semuanya akan terjadi? (Lihat Yakub 6:3-13). Apa 
tanggung jawab dari mereka yang "dipelihara oleh firman Allah yang baik"? (Lihat 
Yakub 6:11-12; Moroni 6:3-4). Apa saja cara-cara khusus kita yang dapat memenuhi 
tanggung jawab ini? (Tekankan bahwa setiap anggota Gereja dapat memenuhi 
tanggung jawab ini. Misalnya, kita dapat mengundang teman-teman bukan anggota 
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kita untuk berbicara dengan para misionari, kita dapat melayani dengan tekun 
sebagai pengajar ke rumah serta pengajar berkunjung, dan pasangan-pasangan dapat 
melayani misi penuh waktu bersama-sama). 

Presiden Joseph Fielding Smith berkata, "Dewasa ini para Orang Suci Zaman Akhir pergi 
ke segala penjuru dunia sebagai para pelayan di dalam kebun anggur untuk 
mengumpulkan buah ini dan menyimpannya untuk masa kedatangan si Pemilik" 
(Answers to Gospel Questions, kump. Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid [1957 66], 4:142). 
Tekankan bahwa kita hendaknya berperan serta dalam pengumpulan yang besar ini. 
Karena kita telah dipelihara oleh Tuhan, kita berkewajiban untuk membantu orang lain 
menerima pemeliharaan ini. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. Ajaran palsu Serem 
Bahaslah laporan tentang Serem, terdapat dalam Yakub 7:1-23. 

• Bagaimana Serem menuntun banyak orang menjauh dari kebenaran? (Lihat Yakub 
7:1-7). Bukti apa yang anda lihat bahwa beberapa orang dewasa ini menggunakan 
metode yang serupa untuk menuntun orang menjauhi Kristus? 

• Bagaimana Yakub mampu mengacaukan Serem? (Lihat Yakub 7:8-22). Bagaimana kita 
dapat melindungi diri kita sendiri dari penipuan anti-Kristus? (Lihat Yakub 7:23; 
Roma 16:17-18; Efesus 4:11-15). 

Presiden Joseph Fielding Smith berkata: "Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang 
sedemikian pentingnya bagi kita seperti kepatuhan pada injil Yesus Kristus. Biarlah kita 
menelaah tulisan suci. Biarlah kita mengetahui apa yang telah Tuhan ungkapkan. 
Biarlah kita menempatkan kehidupan kita selaras dengan kebenaranNya. Maka kita 
tidak akan tertipu" (Doctrines of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R. McConkie, 
3 jilid [1954-56], 1:301). 

2. Keterangan tambahan mengenai pohon zaitun 

Semakin banyak yang kita ketahui mengenai pohon zaitun, semakin kita dapat 
memahami mengapa Zenos diilhami untuk menggunakan pohon tertentu ini untuk 
melambangkan Israel. Bagikan keterangan berikut sepantasnya dalam pelajaran (bila 
perlu, gunakan beberapa dari keterangan ini sebagai bagian dari kegiatan penarik 
perhatian): 

a. Pohon zaitun merupakan benda hidup yang dapat menghasilkan banyak buah. Pohon 
itu memerlukan pemeliharaan terus menerus untuk bertahan hidup. 

b. Cabang zaitun secara tradisi merupakan lambang kedamaian. 
c. Pohon itu harus dirantingi dengan hati-hati agar berbuah banyak dan produktif. 
d. Agar pohon zaitun yang liar menjadi terpelihara dan produktif, batang utamanya 

haruslah dipotong seluruhnya, dan satu cabang dari pohon zaitun yang dipelihara 
haruslah dientenkan ke batang dari pohon yang liar. 

e. Sebuah pohon zaitun mungkin menghasilkan buah selama berabad-abad. Beberapa 
pohon yang kini tumbuh di Israel telah menghasilkan buah dengan berkelimpahan 
selama lebih dari 400 tahun. 

f. Sewaktu sebuah pohon menjadi tua dan mulai mati, akarnya menumbuhkan tunas-
tunas baru, yang bila dientenkan dan dirantingi, akan tumbuh menjadi pohon-pohon 
zaitun yang dewasa. Dengan demikian, akar dari pohon itu dapat terus menghasilkan 
pohon-pohon dan buah-buah baru selama beribu-ribu tahun. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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3. Kegiatan remaja 

Perumpamaan pohon zaitun dapat sulit dipahami kaum remaja. Anda mungkin ingin 
minta anggota kelas mengilustrasikan perumpamaan itu di papan tulis sewaktu anda 
membahasnya. Atau anda dapat mengatur ruangan kelas seolah merupakan sebuah 
kebun anggur (dunia) dan menyuruh anggota kelas menjalani perumpamaan itu sewaktu 
anda membahasnya, sebagaimana diperlihatkan di bawah: 

Buatlah sketsa sebuah pohon zaitun di sebuah poster dan beri label Yerusalem (Bangsa 
Israel). Letakkan poster ini di lantai di tengah ruangan. Buatlah sketsa sebuah cabang 
pohon zaitun di atas beberapa poster. Beri label poster-poster ini sebagai daerah-daerah 
di mana bagian-bagian dari bangsa Israel diceraiberaikan (Amerika, Eropa, Afrika, Asia, 
dan seterusnya). Tempatkan poster-poster ini di lantai di sekitar ruangan. Mintalah 
anggota kelas bergerak dari poster ke poster pada waktu-waktu yang tepat dalam 
pembahasan mengenai perumpamaan itu. Misalnya, mintalah beberapa anggota kelas 
mewakili bangsa Israel (cabang yang dipelihara atau yang asli) dan mintalah sebagian 
mewakili orang bukan Yahudi (cabang yang liar). Ketika anda membahas tentang 
pemilik kebun anggur mengentenkan cabang-cabang yang liar, mintalah anggota kelas 
yang mewakili bangsa bukan Yahudi bergerak ke poster di tengah. Ketika anda berbicara 
tentang pemilik kebun anggur mengambil cabang-cabang yang asli dan menanamnya di 
seluruh kebun anggur, mintalah anggota kelas yang mewakili bangsa Israel pindah ke 
poster-poster di sekitar ruangan kelas. 
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14 
Tujuan 

Persiapan 

Untuk menekankan bahwa tulisan suci telah disiapkan dan dilindungi untuk 
membimbing dan mengarahkan kita. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Enos. Dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari ayahnya, Enos berdoa memohon 
pengampunan. Setelah menerima pengampunan, Enos berdoa bagi bangsanya, 
bangsa Nefi, dan bagi musuh mereka, bangsa Laman. Dia meminta Tuhan untuk 
melindungi catatan-catatan bangsa Nefi. 

b. Yarom. Yarom mencatat bahwa bangsa Laman sering datang berperang melawan 
bangsa Nefi. Bangsa Nefi menghadapi bangsa Laman dan menjadi makmur di 
tanah itu karena para nabi dan pengajar membujuk mereka untuk bertobat terus 
menerus, mematuhi perintah-perintah Allah, dan menantikan kedatangan Mesias. 

c. Omni. Omni, Amaron, Kemis, Abinadom, dan Amaleki menyimpan catatan-
catatan itu. Bangsa Nefi mengalami masa-masa kedamaian dan masa-masa perang, 
dan "yang lebih jahat" dari mereka dibinasakan. Mosia dan para pengikutnya 
menghadapi rakyat Zarahemla (bangsa M ulek). 

d. Kata-kata Mormon. Mormon menambahkan lemping-lemping kecil Nefi pada 
ringkasannya dari lemping-lemping besar Nefi, karena mengetahui bahwa dia 
melakukannya "untuk suatu maksud yang bijaksana." 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, mintalah seorang anggota kelas 
untuk siap membagikan sebuah peristiwa atau perasaan yang mungkin terlupakan 
seandainya anggota kelas itu tidak mencatatnya dalam buku hariannya. Atau 
bersiaplah untuk membagikan peristiwa atau perasaan seperti itu dari buku harian 
anda sendiri. 

3. Salinlah bagan berikut di papan tulis atau pada sebuah kertas yang besar: 
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4. Bila gambar Mormon Meringkas Lemping-lemping tersedia, bersiaplah untuk 
menggunakannya dalam pelajaran (62520; Perangkat Gambar Seni Injil 306). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk bercerita tentang sebuah peristiwa atau 
perasaan yang akan terlupakan seandainya dia tidak mencatatnya dalam buku harian 
(atau ceritakan sendiri mengenai satu peristiwa atau perasaan anda). Mintalah anggota 
kelas itu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Mengapa anda menulis mengenai peristiwa (atau perasaan) ini? Bagaimana anda 
telah memetik manfaat karena keterangan ini tertulis dalam buku harian anda? 

Kemudian mintalah semua anggota kelas membahas pertanyaan berikut: 

• Apa saja alasan yang Nefi berikan mengenai pentingnya menyimpan catatan 
tertulisnya? (Lihat 1 Nefi 6:4; 9:5; 19:3; 2 Nefi 25:26). 

Jelaskan bahwa para penyimpan catatan yang telah menjadi Kitab Mormon bekerja 
dengan keras untuk melindungi firman Tuhan, dan pengalaman dari bangsa mereka 
dalam belajar untuk mematuhi perintah-perintahNya. Mereka menyadari pentingnya 
mencatat keterangan ini bagi generasi mendatang. Karena ketekunan mereka dalam 
menyimpan catatan-catatan tersebut dan karena tangan Allah dalam melindungi serta 
menyimpan catatan itu, kita dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan rohani 
mereka yang telah pergi mendahului kita. 

Tegaskan bahwa keempat kitab yang dibahas dalam pelajaran hari ini—Enos, Yarom, 
Omni, dan Kata-kata Mormon—ditulis oleh delapan orang yang, seperti Nefi, memahami 
pentingnya menyimpan catatan-catatan kudus. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan 
suci yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota 
kelas untuk membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas 
tulisan suci tersebut. 

1. Enos berdoa bagi dirinya sendiri, bangsa Nefi, dan bangsa Laman. 

Bahaslah kitab Enos. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. 

• Siapa yang diberi penghargaan oleh Enos karena telah mengajarkan injil kepadanya? 
(Lihat Enos 1:1). Siapakah ayah Enos? (Lihat Yakub 7:27). Apakah artinya mengajar 
anak-anak "di bawah asuhan serta nasihat Tuhan"? (Lihat kutipan di bawah). 
Bagaimana ajaran dan teladan dari orang tua yang saleh dapat membantu anak-anak 
mengembangkan iman kepada Juruselamat? 

Presiden Gordon B. Hinckley menasihati para orang tua untuk menjadi teladan yang 
saleh bagi anak-anak mereka, seperti ayah Enos baginya: "Perlakukan anak-anak anda 
sebagai para putra dan putri Allah. Ramahlah. Kasihilah mereka. Hormatilah mereka. 
Berundinglah dengan mereka. Ajarlah mereka. Berdoalah bagi mereka. Bimbinglah 
mereka dan Allah akan memberkati mereka maupun anda" (dalam Church News, 
1 Nov. 1997, 2). 

• Ajaran-ajaran Yakub mempengaruhi Enos untuk melakukan apa? (Lihat Enos 1:3-4). 
Bagaimana Enos menggambarkan doanya kepada Tuhan? (Lihat Enos 1:2). Mengapa 
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menurut anda Enos menyebut pengalamannya suatu "pergumulan"? Apa yang dapat 
diajarkan laporannya mengenai mencari pengampunan kepada kita tentang bertobat? 

• Bagaimana Enos tahu bahwa dosa-dosanya telah diampuni? (Lihat Enos 1:5-6). 
Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dosa-dosa kita telah diampuni? (Lihat 
kutipan di bawah). Apa yang memungkinkan Enos untuk menerima pengampunan 
dari dosa-dosanya? (Lihat Enos 1:7-8). Mengapa iman kepada Kristus penting bagi 
kita untuk bertobat dan menerima pengampunan? 

Presiden Harold B. Lee berkata: "Bila waktunya tiba ketika anda telah melakukan 
segala yang dapat anda lakukan untuk bertobat dari dosa-dosa anda . . . serta telah 
melakukan perbaikan dan pemulihan dengan seluruh kemampuan anda . . . , 
kemudian anda akan menginginkan jawaban yang menegaskan apakah Tuhan telah 
menerimanya dari anda atau tidak. Dalam penelaahan jiwa anda, bila anda mencari 
dan anda menemukan kedamaian sanubari itu, melalui tanda itu anda dapat 
mengetahui bahwa Tuhan telah menerima pertobatan anda" (Stand Ye in Holy Places 
[1974], 185). 

• Setelah Enos mengetahui bahwa dosa-dosanya diampuni, untuk apa dia berdoa? 
(Lihat Enos 1:9, 11-13). Mengapa Enos ingin memastikan bahwa catatan-catatan itu 
akan dilindungi? (Lihat Enos 1:13-14). 

• Apa yang dapat kita pelajari mengenai doa dari Enos? 

• Enos menggambarkan bangsa Nefi pada zamannya sebagai "bangsa yang keras 
kepala" yang hanya tergerak oleh "kekerasan yang sangat" dan "perkataan yang 
sangat jelas" (Enos 1:22-23). Kemiripan apa yang anda lihat antara bangsa Nefi pada 
zaman Enos dengan sebagian orang dewasa ini? 

• Apa yang mengesankan anda mengenai iman dan kesaksian Enos? (Lihat terutama 
Enos 1:15-18, 26-27). 

2. Bangsa Nefi menjadi makmur melalui pertobatan yang terus menerus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari kitab Yarom. 

• Apa yang Yarom katakan merupakan tujuannya dalam menambah pada catatan-
catatan itu? (Lihat Yarom 1:1-2). Mengapa Yarom tidak mencatat nubuat-nubuat dan 
wahyu-wahyu yang telah diterimanya? 

• Bagaimana Yarom menggambarkan bangsanya, bangsa Nefi? (Lihat Yarom 1:3-4; lihat 
juga gagasan mengajar tambahan). Bagaimana mereka dapat makmur di tanah itu dan 
mengalahkan bangsa Laman? (Lihat Yarom 1:5, 7-12). 

• Peranan apa yang dimainkan oleh para nabi, imam, dan pengajar dalam keberhasilan 
bangsa Nefi? (Lihat Yarom 1:11-12). Apakah artinya "menusuk hati mereka dengan 
perkataan"? (Yarom 1:12). Kapan hati anda pernah tertusuk oleh perkataan seorang 
nabi atau pemimpin Gereja lainnya atau pengajar? 

• Para pemimpin bangsa Nefi membujuk bangsa itu untuk "menantikan Mesias dan 
percaya kepadaNya yang akan datang itu seolah-olah Dia sudah ada" (Yarom 1:11; 
lihat juga Mosia 3:13). Bagaimana kita dapat mengikuti nasihat ini sewaktu kita 
bersiap bagi Kedatangan Kedua Juruselamat? 

3. Omni, Amaron, Kemis, Abinadom, dan Amaleki menyimpan catatan-catatan itu. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari kitab Omni. Tegaskan bahwa kitab Omni 
mencakup kira-kira 200 tahun dan ditulis oleh 5 penyimpan catatan, namun hanya 30 
ayat panjangnya. 

• Meskipun para penulis kitab Omni menulis sedikit, setiap penulis mematuhi perintah 
untuk menyimpan dan melindungi lemping-lemping itu. Mengapa melindungi 
catatan-catatan itu begitu penting? 
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Jelaskan bahwa setengah bagian kedua dari kitab Omni, yang ditulis oleh Amaleki, 
mengilustrasikan pentingnya menyimpan catatan-catatan dengan memperlihatkan apa 
yang terjadi kepada sebuah bangsa yang tidak menyimpan catatannya. 

• Amaleki mencatat kisah tentang Mosia dan para pengikutnya, yang diperintahkan 
Tuhan untuk meninggalkan tanah Nefi. Ke mana Mosia dan para pengikutnya 
dibimbing? (Lihat Omni 1:13). Siapa yang mereka dapatkan di tanah Zarahemla? 
(Lihat Omni 1:14). Dari mana datangnya orang-orang ini? (Lihat Omni 1:15-16; lihat 
juga 1 Nefi 1:4; yang menjelaskan bahwa Zedekia adalah raja Yerusalem pada saat 
Lehi dan keluarganya pergi ke padang belantara). 

• Mengapa orang-orang Zarahemla (bangsa Mulek) begitu senang melihat Mosia dan 
para pengikutnya? (Lihat Omni 1:14). Akibat apa yang dinyatakan Amaleki diterima 
oleh bangsa Mulek karena mereka tidak membawa catatan apa pun bersama mereka, 
ketika mereka meninggalkan Yerusalem? (Lihat Omni 1:17. Bahasa mereka telah 
mengalami kemerosotan dan mereka telah kehilangan pengetahuan mengenai Yesus 
Kristus dan ajaran-ajaranNya). Bagaimana kita bisa terpengaruh bila kita tidak 
memiliki tulisan suci? (Lihat Mosia 1:3-5). Bagaimana kita terpengaruh bila kita 
memiliki tulisan suci tetapi tidak mempelajarinya? 

Jelaskan bahwa dengan menerjemahkan batu berukir yang disimpan oleh bangsa Mulek, 
Mosia belajar mengenai peradaban lain, bangsa Yared, yang pernah ada di negeri itu 
(Omni 1:20-22). Bangsa Yared datang ke belahan barat pada masa Menara Babel. 
Koriantumur, orang yang terakhir selamat dari bangsa Yared, tinggal bersama bangsa 
Mulek untuk suatu jangka waktu. Tegaskan bahwa catatan-catatan bangsa Yared 
diringkas dalam kitab Eter, dan akan dibahas dalam pelajaran-pelajaran kemudian. 

• Apa yang dapat kita pelajari mengenai Amaleki dari Omni 1:25-26? Bagaimana kita 
dapat "menyerahkan segenap jiwa [kita] sebagai suatu kurban bagi Juruselamat, 
sebagaimana dinasihatkan oleh Amaleki? 

4. Mormon menambahkan lemping-lemping kecil Nefi pada ringkasannya pada 
lemping-lemping besar. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Kata-kata Mormon. Tegaskan bahwa dari 1 
Nefi sampai Omni, Kitab Mormon mencakup laporan yang teratur secara kronologis. 
Namun, Kata-kata Mormon, ditulis lebih dari 500 tahun setelah Amaleki menyelesaikan 
kitab Omni. Bila anda menggunakan gambar Mormon meringkas lemping-lemping, 
peragakanlah sekarang. 

• Kapan Mormon menulis Kata-kata Mormon, dan mengapa? (Lihat Kata-kata Mormon 
1:1-5). 

Jelaskan bahwa setelah Mormon meringkas lemping-lemping besar Nefi, dia 
menemukan lemping-lemping kecil Nefi dan menyertakannya dalam catatan-
catatannya (Kata-kata Mormon 1:3-5). Keenam kitab pertama dalam Kitab Mormon, 
dari 1 Nefi sampai Omni, merupakan terjemahan dari lemping-lemping kecil ini. 
Kitab yang berjudul Kata-kata Mormon merupakan penjelasan Mormon mengapa dia 
menyertakan lemping-lemping kecil itu. Kitab itu bertindak sebagai transisi antara 
catatan dari lemping-lemping kecil dan catatan dari lemping-lemping besar. 

• Apa kesan Mormon mengenai lemping-lemping kecil? (Lihat Kata-kata Mormon 1:4,6). 
Mengapa dia memutuskan untuk menyertakan lemping-lemping kecil dalam 
catatannya? (Lihat Kata-kata Mormon 1:7). Apa "maksud yang bijaksana" yang 
disebut oleh Mormon? 

Peragakan bagan yang memperlihatkan catatan yang diringkas serta dihimpun oleh 
Mormon dan Moroni (lihat "Persiapan," nomor 4). Simaklah bahwa kitab-kitab yang 
tidak terdaftar pada bagan (Kata-kata Mormon, Mormon, dan Moroni) ditulis oleh 
Mormon dan Moroni. 
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Jelaskan bahwa lemping-lemping kecil Nefi mencakup sekitar kurun waktu yang 
sama (600 sampai 200 S.M). Dengan catatan-catatan pertama dalam lemping-lemping 
besar. Tidak ada kebutuhan nyata bagi Mormon untuk menyertakan keduanya dalam 
ringkasannya. Tetapi Tuhan tahu bahwa terjemahan dari catatan pertama lemping-
lemping emas akan hilang berabad-abad kemudian, ketika Martin Harris mengambil 
116 halaman dari naskah Kitab Mormon untuk diperlihatkan kepada anggota 
keluarga dan teman-temannya. Setelah terjemahan 116 halaman ini hilang, Tuhan 
memerintahkan Joseph Smith untuk tidak menerjemahkan kembali catatan yang sama 
(A&P 10:8-14). Catatan tersebut tidak ditemukan dalam Kitab Mormon dewasa ini. 
Sebaliknya, kurun waktu yang sama dijabarkan melalui laporan dari lemping-lemping 
kecil. 

• Apa yang Mormon katakan merupakan tujuan dari seluruh catatan kudus yang 
diringkasnya? (Lihat Kata-kata Mormon 1:2, 8; lihat juga halaman judul Kitab 
Mormon). Mengapa penting bahwa kita membaca Kitab Mormon dengan tujuan ini 
dalam pikiran kita? 

Ingatkan para anggota kelas bahwa para penulis Kitab Mormon memelihara dan 
menyimpan catatan-catatan bangsa mereka agar generasi masa depan dapat mengetahui 
tentang urusan Tuhan dengan bangsa ini. Doronglah para anggota kelas untuk 
mempelajari Kitab Mormon agar mereka dapat dibimbing dan diarahkan oleh firman 
Tuhan yang tercantum di dalamnya. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Merasakan bisikan Roh 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Yarom 1:3. 

• Empat kondisi apa disebutkan Yarom yang dapat menahan kita dari merasakan 
bisikan Roh? (Hati yang keras, telinga yang tuli, akal yang buta, dan keras kepala). 

Bahaslah dengan para anggota kelas apa yang dilambangkan oleh keempat kondisi 
simbolis ini dan bagaimana itu mencegah kita dari merasakan bisikan Roh. 

• Berkat-berkat apa yang datang kepada mereka yang mengatasi kondisi-kondisi ini? 
(Lihat Yarom 1:4). 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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15 "Dengan Kekal Berhutang Budi 
Kepada Bapa Surgawimu" 

Mosia 1-3 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Meningkatkan pemahaman para anggota kelas mengenai hutang budi mereka kepada 
Allah dan mengajak mereka "menyingkirkan manusia duniawi. . . melalui Kurban 
Tebusan Kristus Tuhan"(Mosia 3:19). 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Mosia 1. Raja Benyamin mengajar para putranya pentingnya kebenaran yang 

terkandung dalam lemping-lemping kuningan. Dia memilih putranya Mosia untuk 
menggantikannya sebagai raja dan menyuruh Mosia untuk mengumpulkan 
rakyatnya. 

b. Mosia 2. Raja Benyamin mengajar rakyatnya bahwa ketika mereka melayani 
sesama, mereka melayani Allah. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka 
"dengan kekal berhutang budi kepada Bapa Surgawi [mereka], untuk memberi 
kepadaNya segala apa yang [mereka] miliki serta diri [mereka]" 

c. Mosia 3. Raja Benyamin mengulangi nubuat-nubuat malaikat mengenai Yesus 
Kristus dan Kurban TebusanNya. 

2. Bila bahan-bahan berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya dalam 
pelajaran: 

a. Gambar Raja Benyamin (62298; Perangkat Gambar Seni Injil 307). 
b. "Menjadi Anak-anak Kristus," lama tayang 11 menit dari Penyajian Video Kitab 

Mormon (53911). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Ajaklah para anggota kelas untuk melihat gambar pada halaman sampul buku pedoman 
pelajaran ini. Tegaskan bahwa penuntun belajar anggota kelas memiliki gambar yang 
sama pada sampulnya. Kemudian bagikan keterangan berikut: 

a. Ada 238 pasal dalam Kitab Mormon. 
b. Hanya 50 (sekitar 21 persen) dari pasal-pasal itu berisikan laporan tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus. 
c. Hanya 18 (sekitar 8 persen) dari pasal-pasal itu berisikan laporan tentang kunjungan 

Yesus di antara bangsa Nefi. 

Mintalah para anggota kelas untuk memikirkan dalam hati bagaimana mereka akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Menurut anda mengapa gambar ini yang dipilih untuk mewakili studi kita mengenai 
Kitab Mormon? 

Mintalah seorang anggota kelas dengan suara keras membaca Mosia 3:13. Tekankan 
bahwa Yesus Kristus adalah tokoh utama dalam Kitab Mormon. Kurban TebusanNya 
berlaku bagi orang yang hidup sebelum pelayanan fanaNya, berlaku juga bagi mereka 
yang hidup selama pelayanan fanaNya dan berlaku juga bagi kita dewasa ini. Jelaskan 
bahwa pelajaran hari ini dan pelajaran minggu depan berpusat pada perkataan Raja 
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Benyamin, seorang nabi-pemimpin yang membantu rakyatnya menerapkan iman kepada 
Yesus Kristus beratus-ratus tahun sebelum pelayanan fana dan Kurban TebusanNya. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Sewaktu anda mempersiapkan 
dan menyajikan pelajaran ini, pastikan untuk menyisakan cukup waktu untuk membahas 
Mosia 3, yang berisikan ajaran-ajaran penuh kekuatan mengenai Kurban Tebusan Yesus 
Kristus. 

1. Raja Benyamin mengajar para putranya dan memerintahkan Mosia memanggil 
rakyatnya untuk berkumpul. 

Bahaslah Mosia 1. Mintalah para anggota kelas membaca ayat-ayat yang dipilih dengan 
keras. 

• Dalam kitab Mosia, laporan pertama mengenai Benyamin bukanlah mengenai 
pemerintahannya sebagai raja melainkan mengenai ajaran-ajarannya sebagai seorang 
ayah (Mosia 1:2-8). Apa yang hal ini ajarkan mengenai Raja Benyamin? Apa yang 
dapat dipelajari para orang tua dari teladan ini? 

• Apa yang Raja Benyamin ajarkan kepada para putranya? (Lihat Mosia 1:2-7. Simaklah 
bahwa kata rahasia-rahasia dalam ayat-ayat 3 dan 5 merujuk pada kebenaran-
kebenaran rohani yang diketahui hanya melalui wahyu). Apa perbedaan antara 
bangsa Nefi, yang mempelajari tulisan suci, dan bangsa Laman, yang tidak 
mempelajarinya? (Lihat Mosia 1:5). Bagaimana anda melihat perbedaan ini tercermin 
dalam masyarakat modern? Bagaimana para orang tua dapat membantu anak-anak 
mereka mengembangkan kasih bagi tulisan suci? 

• Raja Benyamin "menyerah terimakan [kepada Mosia] mengenai catatan-catatan . . . 
di atas lemping-lemping kuningan" (Mosia 1:16). Tuhan telah memerintahkan para 
nabi, pelihat, dan pewahyu dewasa ini untuk memastikan agar tulisan suci 
"dipelihara dengan aman" (A&P 42:56). Mengapa penting agar tulisan suci 
"dipelihara dengan aman"? (Lihat Mosia 1:3-5). 

• Mengapa Raja Benyamin meminta putranya Mosia mengumpulkan rakyatnya? (Lihat 
Mosia 1:10-12. Simaklah bahwa nama yang disebut Raja Benyamin adalah nama 
Kristus. Menjelang akhir dari amanatnya, Raja Benyamin mengajar rakyatnya untuk 
mengambil nama Kristus ke atas diri mereka sendiri. Anda akan membahas ajaran ini 
sebagai bagian dari pelajaran 16). 

2. Raja Benyamin mengajar rakyatnya mengenai hutang budi mereka kepada Allah. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 2. 

• Bagaimana orang-orang itu mengatur diri mereka setelah mereka tiba di dekat bait 
suci untuk mendengarkan Raja Benyamin? (Lihat Mosia 2:5-6; lihat juga gagasan 
mengajar tambahan yang pertama). Apa yang dilakukan Raja Benyamin ketika dia 
mengamati bahwa tidak semua rakyatnya dapat mendengarkan perkataannya? (Lihat 
Mosia 2:7-8. Bila anda menggunakan gambar Raja Benyamin, peragakanlah sekarang). 
Bagaimana pengumpulan ini serupa dengan konferensi umum dewasa ini? 

• Raja Benyamin memberitahu rakyatnya bahwa dia tidak memerintahkan mereka 
untuk berkumpul bersama untuk meremehkan perkataannya (Mosia 2:9; simaklah 
bahwa meremehkan perkataan seseorang berarti menganggap enteng perkataan itu). 
Apa yang dinasihatkannya kepada mereka untuk mereka lakukan sewaktu mereka 
mendengarkan ajaran-ajarannya? (Lihat Mosia 2:9). Apakah artinya membuka telinga, 
hati, dan akal kita terhadap ajaran-ajaran dari para nabi yang hidup? 

• Apa yang mengesankan anda mengenai cara Benyamin melayani sebagai raja? (Lihat 
Mosia 2:10-16). Dampak apa yang dimiliki kepemimpinan Raja Benyamin terhadap 
rakyatnya? (Lihat Mosia 1:1; 6:7). 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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• Apa yang Raja Benyamin ajarkan mengenai pelayanan? (Lihat Mosia 2:17-19). 
Bagaimana pelayanan kita kepada sesama memperlihatkan rasa syukur kita kepada 
Allah? Pelayanan macam apa yang mengilhami orang lain untuk "berterima kasih 
kepada Raja Surgawi [mereka]"? (Untuk beberapa contoh, lihat Mosia 18:8-10; A&P 
18:10-16). 

• Mintalah seorang anggota kelas dengan suara keras membaca Mosia 2:20-21. Apakah 
artinya menjadi hamba yang tidak berguna? Mengapa kita hamba yang tidak berguna 
bagi Allah meskipun kita memuja dan melayaniNya dengan segenap jiwa kita? (Lihat 
Mosia 2:22-25; lihat juga kutipan di bawah dan gagasan mengajar tambahan yang 
kedua). Apa yang hal ini ajarkan kepada kita mengenai kasih Bapa Surgawi bagi kita? 

Presiden Joseph Fielding Smith berkata: "Apakah anda kira akan pernah mungkin 
bagi siapa pun dari kita, tidak peduli seberapa kerasnya kita bekerja, . . . untuk 
membayar Bapa kita dan Yesus Kristus atas berkat-berkat yang telah kita terima dari 
Mereka? Kasih yang besar, dengan berkat-berkat yang menyertainya, yang diulurkan 
kepada kita melalui penyaliban, penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus berada di 
luar pemahaman fana kita. Kita tidak pernah dapat membayar kembali" (dalam 
Conference Report, Apr. 1966, 102; atau Improvement Era, Juni 1966, 538). 

• Sebagai para hamba yang tidak berguna, kita "dengan kekal berhutang budi kepada 
Bapa Surgawi [kita], untuk memberi kepadaNya segala apa yang [kita] miliki serta 
diri [kita]" (Mosia 2:34). Bagaimana kita dapat melakukan ini? (Lihat Mosia 2:17, 22; 
4:10). Apa yang akan Bapa Surgawi berikan kepada kita ketika kita memberi Dia 
"segala apa yang [kita] miliki serta diri [kita]"? (Lihat Mosia 2:22, 41; lihat juga A&P 
84:38). 

• Apa konsekuensi dari menolak mematuhi perintah-perintah setelah diajar? (Lihat 
Mosia 2:36-39). Menurut Raja Benyamin, apa penyebab dari siksaan yang sering 
dipersamakan dengan nyala api? (Lihat Mosia 2:38; lihat juga Mosia 3:23-27). 

3. Raja Benyamin mengulangi nubuat-nubuat malaikat mengenai Yesus Kristus dan 
Kurban TebusanNya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 3. Jelaskan bahwa sebelum 
menyampaikan amanatnya kepada rakyatnya, Raja Benyamin telah dikunjungi seorang 
malaikat yang datang "untuk memaklumkan kabar gembira daripada kesukaan yang 
besar" (Mosia 3:1-4). Mosia 3 berisikan pesan malaikat tersebut. 

• Mintalah seorang anggota kelas dengan suara keras membaca Mosia 3:5-10. Mengapa 
Yesus menderita godaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, dan kelelahan? (Lihat Alma 
7:11-12). Mengapa Dia menanggung derita bagi kejahatan manusia? (Lihat kutipan di 
bawah untuk jawaban bagi pertanyaan ini dan tiga pertanyaan berikutnya). Mengapa 
penting untuk mengetahui bahwa Dia adalah Putra dari Allah dan dari Maria? 
Mengapa Dia memberikan nyawaNya? Dalam cara apa pesan ini merupakan pesan 
"kesukaan yang besar"? (Mosia 3:3). 

Penatua Robert D. Hales berkata: "Yang harus kita ingat mengenai Juruselamat 
adalah bahwa Dia dan Dia sendirilah yang memiliki kuasa untuk menyerahkan 
nyawaNya dan mengambilNya kembali. Dia memiliki kemampuan untuk mati dari 
ibuNya yang fana, Maria, dan kemampuan untuk mengatasi kematian dari BapaNya 
yang baka. Juruselamat kita, Yesus Kristus, pergi dengan rela dan sengaja menuju ke 
kematianNya, dengan memberitahu para pengikutNya bahwa ini akan terjadi. 
Mengapa? orang mungkin bertanya. Jawabannya: untuk memberikan kebakaan 
kepada semua manusia dan janji hidup yang kekal kepada mereka yang percaya 
kepadaNya (lihat Yohanes 3:15), untuk menyerahkan nyawaNya sebagai tebusan bagi 
sesama (lihat Matius 20:28), untuk mengatasi kuasa Setan, dan untuk memungkinkan 
bagi dosa untuk diampuni. Tanpa Kurban Tebusan Yesus, akan ada suatu rintangan 
yang tak terlalui antara Allah dengan pria dan wanita fana. Ketika kita memahami 
Kurban Tebusan, kita mengingatNya dengan kekaguman dan rasa syukur" (dalam 
Conference Report, Okt. 1997, 34; atau Ensign, Nov. 1997, 26). 
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• Menurut malaikat itu, siapa yang akan menerima keselamatan melalui Kurban 
Tebusan Yesus Kristus? (Lihat daftar di bawah). Bagaimana ini memperlihatkan kuasa 
Kurban Tebusan untuk memastikan "agar peradilan yang benar dapat datang ke atas 
anak-anak manusia"? (Mosia 3:10). 

a. Orang-orang "yang telah mati tanpa mengetahui kehendak Allah mengenai 
mereka atau orang yang telah berdosa tanpa mengetahui apa-apa" (Mosia 3:11; 
simak bahwa dari Joseph Smith-Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial A&P 
137:7-9 kita belajar bahwa orang yang mati tanpa pengetahuan injil tetapi yang 
mau menerima injil itu dengan sepenuh hati mereka akan menjadi pewaris 
kerajaan selestial). 

b. Orang-orang dengan pengetahuan injil yang bertobat dan beriman kepada Yesus 
Kristus (Mosia 3:12-13). 

c. Anak-anak kecil yang mati dalam masa kanak-kanak mereka (Mosia 3:16,18, 21; 
lihat juga Joseph Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial A&P 137:7-9). 

• Mengapa anak-anak kecil "tanpa cela di hadapan Allah"? (Lihat Mosia 3:16, 21; 
Moroni 8:12; A&P 29:46. Meskipun "oleh tabiat, mereka itu jatuh," mereka "tanpa cela 
di hadapan Allah" karena mereka "hidup dalam Kristus" melalui "Kurban Tebusan"). 

• Malaikat itu berkata bahwa "manusia duniawi adalah musuh Allah" (Mosia 3:19). 
Apa arti dari ungkapan "manusia duniawi"? (Lihat Alma 42:6-10 dan kutipan di 
bawah). 

Penatua Bruce R. McConkie berkata: "Setelah kejatuhan Adam, manusia menjadi 
bersifat jasmani, berhawa nafsu, dan bersifat iblis; dia menjadi manusia yang terjatuh. 
. . . Semua orang yang bertanggung jawab di bumi mewarisi keadaan yang terjatuh 
ini, keadaan pencobaan ini, keadaan di mana hal-hal duniawi tampak lebih patut 
diinginkan bagi yang bersifat jasmani. Berada dalam keadaan ini, 'manusia duniawi 
adalah musuh Allah/ sampai dia menyelaraskan diri dengan rencana besar 
penebusan dan dilahirkan kembali pada kebajikan (Mosia 3:19). Dengan demikian 
semua umat manusia akan tetap tersesat dan terjatuh selamanya bila bukan karena 
kurban tebusan Tuhan kita (Alma 42:4-14)." (Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 267-
68). 

• Bagaimana kita dapat "menyingkirkan manusia duniawi"? (Lihat Mosia 3:19. 
Bahaslah jawaban-jawaban sebagaimana diperlihatkan di bawah). 

a. Mengindahkan "bisikan Roh Kudus." Bagaimana ini membantu kita 
"menyingkirkan manusia duniawi"? (Lihat 2 Nefi 32:5; Mosia 5:2; 3 Nefi 28:11). 

b. Menjadi "orang suci melalui kurban tebusan Kristus Tuhan." Apa artinya menjadi 
orang suci yang sejati? (Anda mungkin ingin menegaskan bahwa kata orang suci 
menunjukkan pengudusan atau kesucian. Dalam Kitab Mormon, kata itu 
digunakan untuk menyebut para anggota Gereja Tuhan yang berbakti. Lihat, 
misalnya, penggunaan kata orang suci dalam 1 Nefi 14:12 dan 2 Nefi 9:18). 
Bagaimana Kurban Tebusan membantu kita menjadi orang suci yang sejati? 

c. Menjadi "seperti anak kecil." Bagaimana kita dapat menjadi "hidup dalam 
Kristus," seperti adanya anak-anak kecil? (Lihat Mosia 3:17-19, 21; lihat juga 2 Nefi 
25:23-26; Moroni 8:10). 

Bila anda menggunakan penyajian video "Menjadi Anak-anak Kristus," tayangkanlah 
sekarang. 

• Di mana malaikat mengatakan bahwa pengetahuan tentang Juruselamat akan 
disebarkan? (Lihat Mosia 3:20). Bagaimana nubuat ini digenapi? Bagaimana nubuat 
tersebut akan terus digenapi? 

Bila anda belum melakukannya sebagai bagian dari pelajaran, mintalah seorang anggota 
kelas dengan suara keras membaca Mosia 3:19. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Gagasan Mengajar 
Tambahan Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 

menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. "Mereka memasang kemah mereka . . . diarahkan ke Bait Allah" (Mosia 2:6) 

Ketika orang-orang pergi untuk mendengar Raja Benyamin berbicara, mereka 
"memasang kemah mereka di sekeliling Bait Allah dengan pintu kemah mereka masing-
masing diarahkan ke Bait Allah" (Mosia 2:6). Bandingkan orang-orang ini dengan Lot, 
yang "berkemah di dekat Sodom" (Kejadian 13:12). Jelaskan bahwa pada mulanya Lot 
hanya tinggal di dekat kota Sodom yang jahat itu, tetapi pada akhirnya dia dan 
keluarganya tinggal di kota Sodom itu sendiri (Kejadian 14:12). 

• Hal-hal apa yang mungkin kita lakukan yang setara dengan memasang kemah kita 
diarahkan pada Sodom? Hal-hal apa yang mungkin kita lakukan yang setara dengan 
memasang kemah kita diarahkan pada bait suci? Bagaimana kita dapat mengarahkan 
rumah tangga kita lebih ke arah bait suci daripada ke arah tempat-tempat duniawi? 

2. "Dengan kekal berhutang budi" (Mosia 2:34) 

Gambarkanlah sebuah timbangan di papan tulis, seperti yang diperlihatkan di bawah: 

• Mengapa timbangan ini tidak seimbang? 

Mintalah para anggota kelas dengan suara keras membaca Mosia 2:20-25. Sewaktu 
mereka membaca, ajaklah mereka mencari persembahan-persembahan yang dapat kita 
berikan kepada Tuhan, dan berkat-berkat yang diberikanNya kepada kita. Tuliskan 
persembahan kita di sisi timbangan yang berlabel Persembahan Kita. Tuliskan berkat Allah 
pada sisi timbangan yang berlabel Berkat Allah. Bantulah anggota kelas memahami 
bahwa kita akan selamanya berhutang budi kepada Allah. 
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Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penar ik 
Perhat ian 

P e m b a h a s a n dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

M e n d o r o n g anggota ke las untuk m e n g u s a h a k a n dan m e m p e r t a h a n k a n " p e r u b a h a n hati 
yang d a h s y a t " yang d a t a n g melalui mela t ih iman k e p a d a Yesus Kristus . 

1. Baca , renungkan, d a n berdoalah m e n g e n a i tulisan suci berikut: 

a. M o s i a 4:1-12. Rakyat Raja B e n y a m i n menanggapi perkataannya d e n g a n mencar i 

secara rendah hati d a n mener ima p e n g a m p u n a n a tas dosa-dosa mereka . 
b. Mos ia 4:13-30. Raja Benyamin m e n d e s a k rakyatnya untuk m e n g a j a r k a n injil 

k e p a d a anak-anak mereka , berbagi milik mereka dengan y a n g m i s k i n , dan 
m e m a t u h i perintah-perintah Al lah . 

c. M o s i a 5-6. S e m u a rakyat Raja B e n y a m i n m e n g a l a m i " p e r u b a h a n y a n g dahsyat " 
d a n memasuki per janj ian untuk m e m a t u h i perintah-perintah Al lah dan melakukan 
k e h e n d a k N y a d a l a m segala hal. Ra ja Benyamin member i tahu rakyatnya b a h w a 
karena perjanjian y a n g telah m e r e k a buat itu m e r e k a akan d isebut anak-anak 
Kris tus . 

2. Bi la g a m b a r Raja B e n y a m i n tersedia, bersiaplah u n t u k m e n g g u n a k a n n y a dalam 
pela jaran (62298; Perangkat G a m b a r Seni Injil 307) . 

Bila pantas , gunakan kegiatan berikut a tau kegiatan a n d a sendiri u n t u k memulai 

pela jaran. 

Tul iskan judul berikut di papan tulis: 

Sisi kiri Allah Sisi kanan Allah 
• A p a k a h artinya d u d u k di sisi kanan Allah? (Mener ima permuliaan d a n hidup 

b e r s a m a Allah lagi). O r a n g m a c a m apa yang akan b e r h a k duduk di sisi kanan Al lah? 
di sisi kiri Allah? (Lihat Matius 25 :33-34; A&P 29:27. Tuliskan j a w a b a n anggota ke las 
u n t u k kedua pertanyaan ini di b a w a h judul yang tepat di papan tulis). 

Je laskan b a h w a pada akhir khotbahnya, Ra ja Benyamin member i tahu rakyatnya apa 
yang per lu mereka lakukan agar berhak untuk duduk di sisi kanan Al lah . Kita dapat 
bela jar dari perkataan Raja Benyamin karena persyaratannya sama b a g i kita. 

D e n g a n p e n u h doa pi l ihlah bagian tulisan suci, per tanyaan dan b a h a n pelajaran yang 
akan pa l ing memenuhi kebutuhan a n g g o t a kelas. Bahas lah b a g a i m a n a tulisan suci y a n g 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
m e m b a g i k a n pengalaman yang sesuai y a n g berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Rakyat Raja Benyamin mencari dan menerima pengampunan atas dosa-dosa 
mereka. 

Baca d a n bahaslah Mosia 4:1-12. Bila a n d a m e n g g u n a k a n gambar Ra ja Benyamin, 
peragakanlah sepanjang pelajaran ini. 
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• Setelah Raja Benyamin mengajar rakyatnya mengenai misi Juruselamat (lihat 
pelajaran 15), dia melihat bahwa "mereka telah jatuh sujud ke tanah" (Mosia 4:1). 
Mengapa orang-orang itu jatuh sujud ke tanah? (Lihat Mosia 4:1-2). Bagaimana kita 
"lebih rendah daripada debu bumi"? (Lihat Helaman 12:4-8; Musa 1:9-10). Menurut 
anda mengapa Raja Benyamin menekankan "tidak berartinya" dan tidak layaknya 
rakyatnya? (Lihat Mosia 4:5-8, 11-12). Mengapa penting bagi kita untuk menyadari 
ketergantungan kita kepada Tuhan? 

• Memahami "keadaan jasmani" mereka menuntun rakyat Raja Benyamin untuk 
melakukan apa? (Lihat Mosia 4:2). Apa yang menyebabkan mereka menjadi 
"dipenuhi dengan kegembiraan"? (Lihat Mosia 4:3). Apa yang memungkinkan 
mereka untuk diampuni dari dosa-dosa mereka? Bagaimana mereka tahu bahwa 
mereka telah diampuni? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita diampuni 
setelah kita bertobat? (Untuk bantuan dalam menjawab pertanyaan ini, anda mungkin 
ingin merujuk pada pernyataan dari Presiden Harold B. Lee di halaman 63). 

• Apa yang diajarkan Raja Benyamin mengenai cara kita menerima pengampunan dari 
dosa-dosa kita? (Lihat Mosia 4:9-10). Apa yang diajarkannya mengenai bagaimana 
kita mempertahankan pengampunan dari dosa-dosa kita? (Lihat Mosia 4:11-12, 26). 
Apa artinya mempertahankan pengampunan atas dosa-dosa kita? 

• Bagaimana perkataan Raja Benyamin kepada rakyatnya dapat memberi kita harapan, 
ketika kita kecil hati karena kelemahan kita? 

2. Raja Benyamin mengajar rakyatnya cara hidup seperti Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 4:13-30. Anda mungkin ingin 
memulai pembahasan ini dengan membagi anggota kelas ke dalam tiga kelompok. 
Tugaskan setiap kelompok salah satu bagian tulisan suci di bawah, dan mintalah mereka 
membaca bagian itu bersama-sama serta merangkumnya dalam satu kalimat. (Salah satu 
kalimat rangkuman yang memungkinkan diberikan setelah setiap referensi; anggota 
kelas tidak perlu menggunakan pernyataan yang tepat sama). 

Kelompok 1: Mosia 4:13-15 (Mengajar anak-anak). 
Kelompok 2: Mosia 4:16-26 (Berbagi dengan yang miskin). 
Kelompok 3: Mosia 4:27-30 (Jagalah pikiran, perkataan, dan perbuatan anda). 

Ketika ketiga kelompok selesai membaca dan merangkum, tuliskanlah judul Nasihat Raja 
Benyamin di papan tulis. Mintalah seorang dari setiap kelompok menuliskan kalimat 
rangkuman kelompoknya di papan tulis di bawah judul ini. 

• Menurut Raja Benyamin, kewajiban apa yang dimiliki orang tua terhadap anak-anak 
mereka? (Lihat Mosia 4:14-15). Keadaan-keadaan apa di dunia dewasa ini yang 
membuat nasihat Raja Benyamin kepada orang tua amat penting? Mengapa begitu 
penting agar orang tua mengajarkan injil kepada anak-anak mereka? 

Presiden Gordon B. Hinckley berkata, "Kekayaan masyarakat mana pun, kebahagiaan 
dari rakyatnya, kemakmuran mereka, dan kedamaian mereka semuanya menemukan 
akarnya dalam pengajaran anak-anak oleh para ayah dan ibu" (dalam Conference 
Report, Okt. 1993, 79; atau Ensign, Nov. 1993, 60). 

• Bagaimana kita dapat mengajar anak-anak untuk saling mengasihi dan melayani? 
(Para pengajar remaja mungkin ingin membahas bagaimana teladan para anggota 
kelas dapat mempengaruhi anak-anak yang lebih muda). 

• Raja Benyamin juga memerintahkan rakyatnya untuk memelihara mereka yang 
membutuhkan (Mosia 4:16). Menurut Raja Benyamin, mengapa sebagian orang 
menolak untuk membantu orang yang membutuhkan? (Lihat Mosia 4:17, 22). 
Mengapa kita memiliki "alasan yang besar untuk bertobat" bila kita memiliki sikap 
ini? (Lihat Mosia 4:18-23). Dalam pengertian apa kita semua adalah pengemis? (Lihat 
Mosia 4:19-20). 
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• Mengapa pelayanan yang penuh kasih merupakan ciri khas yang penting dari para 
anggota Gereja Kristus? 

• Bagaimana kita dapat mengikuti teladan Bapa Surgawi sewaktu kita memberi kepada 
orang yang membutuhkan? (Lihat Mosia 4:16, 20-21). Bagaimana kita dapat 
memastikan bahwa ketika kita memberi kepada yang membutuhkan, kita memberi 
bantuan yang benar dengan cara yang benar? 

Anda mungkin ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang 
tepat untuk membantu orang yang membutuhkan. Kita hendaknya mengingat asas-
asas yang diajarkan oleh Raja Benyamin dan mencari bimbingan Roh dalam setiap 
keadaan (lihat Moroni 7:18). Anda mungkin juga ingin menegaskan bahwa Tuhan 
telah menentukan cara di mana kita dapat membantu orang yang membutuhkan. 
Ketika kita memberikan sumbangan puasa atau menyumbangkan uang, benda, 
waktu, atau pelayanan lainnya ke Gereja, kita dapat yakin bahwa sumbangan kita 
digunakan dengan bijaksana. 

• Nasihat apa yang diberikan Raja Benyamin kepada orang yang miskin yang tidak 
dapat berbagi milik mereka? (Lihat Mosia 4:24-25). Bagaimana kita dapat 
mengembangkan hati yang bersifat murah hati terlepas dari keadaan keuangan kita? 

• Mengapa menurut anda melayani sesama membantu kita mempertahankan 
pengampunan atas dosa-dosa kita? (Lihat Mosia 4:26). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mosia 4:27. Apakah 
artinya melakukan segala sesuatu "dengan bijaksana dan teratur"? Bagaimana anda 
dapat dibantu oleh nasihat ini? 

• Raja Benyamin mengajar rakyatnya bahwa untuk menghindari dosa dan memegang 
teguh komitmen mereka kepada Allah, mereka harus menjaga pikiran, perkataan, dan 
perbuatan mereka (Mosia 4:29-30). Bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan kita 
berkaitan? Bagaimana perkataan dan perbuatan kita akan terpengaruh ketika kita 
menjaga pikiran kita? 

3. Rakyat Raja Benyamin mengalami suatu "perubahan yang dahsyat" dan mengikat 
perjanjian untuk melakukan kehendak Allah dalam segala hal. 

Bahaslah Mosia 5-6. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. 

• Bagaimana orang-orang tahu bahwa perkataan Raja Benyamin adalah benar? (Lihat 
Mosia 5:2). Dampak apa yang dimiliki Roh Tuhan terhadap orang-orang itu? (Lihat 
Mosia 5:2-5). Bagaimana kehidupan dan hubungan kita terpengaruh bila kita "tidak 
lagi berkeinginan untuk berbuat jahat"? 

• Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui bahwa orang-orang yang 
mendengarkan khotbah Raja Benyamin dan mengalami suatu perubahan hati yang 
dahsyat sudah merupakan anggota Gereja? 

• Sekali kita telah mengalami suatu "perubahan yang dahsyat . . . di dalam hati kita" 
(Mosia 5:2), tantangan apa yang kita hadapi dalam mempertahankan perubahan ini? 
Bagaimana kita dapat menghadapi tantangan ini? 

• Apa artinya menjadi anak-anak Kristus? (Lihat Mosia 5:2, 5-7). Apakah artinya 
"mengambil ke atas diri [kita] nama Kristus"? (Lihat Mosia 5:8-11; lihat juga kutipan 
di halaman berikutnya). Apa yang dapat kita lakukan setiap hari untuk membantu 
kita mempertahankan agar nama Kristus tetap tertulis di hati kita? (Lihat Mosia 5:11-
15). 

Penatua Dallin H. Oaks menjelaskan: "Kesediaan kita untuk mengambil ke atas diri 
kita nama Yesus Kristus menegaskan komitmen kita untuk melakukan segala yang 
dapat kita lakukan, agar terbilang di antara mereka yang akan dipilihNya untuk 
berdiri di sisi kananNya dan dipanggil dengan namaNya pada hari terakhir. Dalam 
pengertian yang kudus ini, kesaksian kita bahwa kita bersedia mengambil ke atas diri 

7 3 



kita nama Yesus Kristus merupakan pernyataan pencalonan kita bagi permuliaan 
dalam kerajaan selestial. Permuliaan adalah hidup yang kekal, 'karunia yang terbesar 
daripada segala karunia Allah' (A&P 14:7)" (dalam Conference Report, Apr. 1985,105; 
atau Ensign, Mei 1985, 83). 

• Bagaimana perjanjian yang dibuat oleh rakyat Raja Benyamin serupa dengan 
perjanjian yang kita buat saat pembaptisan, dan kita perbarui setiap kali kita 
mengambil sakramen? (Lihat Mosia 5:5, 7-8; A&P 20:37, 77, 79). Mengapa penting 
agar kita sering memperbarui perjanjian ini? 

• Raja Benyamin melihat bahwa semua rakyatnya (kecuali mereka yang terlalu muda) 
telah memasuki perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah Allah (Mosia 6:1-2). 
Mengapa penting untuk mencatat nama mereka? 

• Mengapa penting untuk menunjuk para pengajar dan imam bagi rakyat itu? (Lihat 
Mosia 6:3). Bagaimana para pengajar dan pemimpin Gereja kita membantu kita 
mengingat perjanjian-perjanjian dan janji-janji yang telah kita buat? 

Bacakan atau mintalah seorang anggota kelas membaca Mosia 5:15, perkataan terakhir 
amanat Raja Benyamin. Tegaskan bahwa berkat-berkat ini tersedia bagi kita masing-
masing. Doronglah para anggota kelas untuk mencari dan mempertahankan "perubahan 
[hati] yang dahsyat" itu yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi anak-anak 
Kristus. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. "Di bawah nama ini kamu telah dibebaskan" (Mosia 5:8) 

• Dalam menyebut rakyatnya anak-anak Kristus, Raja Benyamin berkata, "di bawah 
nama ini kamu telah dibebaskan" (Mosia 5:8). Bagaimana kepatuhan kepada Tuhan 
mendatangkan kebebasan? 

Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa "dalam kepatuhan ada sukacita dan 
kedamaian yang tidak ternoda, tidak tercemar; dan sebagaimana Allah telah 
merancang kebahagiaan kita, . . . Dia tidak pernah—Dia tidak akan pernah 
melaksanakan tata cara atau memberikan perintah kepada umatNya kalau bukan 
untuk kebahagiaan" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph 
Fielding Smith [1976], 256-57). 

• Bagaimana anda telah melihat kepatuhan pada perintah-perintah Allah 
mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan anda dan kehidupan mereka yang di 
sekitar anda? 

2. "Bagaimanakah seseorang akan mengenal majikannya yang tidak pernah 
dilayaninya?" (Mosia 5:13) 

• Raja Benyamin bertanya, "Bagaimanakah seseorang akan mengenal majikannya yang 
tidak pernah dilayaninya?" (Mosia 5:13). Bagaimana anda telah mengenal Kristus 
dengan lebih baik melalui melayaniNya? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Seorang Pelihat... Menjadi 
Seorang Yang Besar Gunanya 
Bagi Sesamanya" 
Mosia 7-11 
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Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Mendorong para anggota kelas untuk mengikuti nasihat para pemimpin Gereja, terutama 
mereka yang telah Tuhan panggil sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Mosia 7-8. Amon memimpin ekspedisi untuk mencari tahu tentang orang-orang 

yang bertahun-tahun sebelumnya telah meninggalkan Zarahemla untuk kembali 
ke negeri Nefi. Amon dan para saudara lelakinya menemukan Limhi beserta 
rakyatnya. Amon mengajar orang-orang Limhi, menerima sebuah catatan dari 
bangsa itu, dan mendapat tahu tentang 24 lemping-lemping bangsa Yared yang 
ditemukan oleh bangsa itu. Dia menjelaskan bahwa Mosia, yang adalah seorang 
pelihat, dapat menerjemahkan ukiran di atas lemping-lemping itu. 

b. Mosia 9-10. Sebagian dari catatan Zenif, kakek Limhi, menceritakan sejarah singkat 
tentang cara bangsa Zenif tiba di negeri Nefi. Catatan itu juga menceritakan 
tentang bagaimana Tuhan telah menguatkan mereka dalam peperangan melawan 
bangsa Laman. 

c. Mosia 11. Putra Zenif, Nuh memerintah dalam kejahatan. Terlepas dari peringatan-
peringatan Nabi Abinadi, orang-orang menjadi buta terhadap kejahatan Nuh dan 
para imamnya. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Gambarkan bagan berikut di papan tulis: 

Pelajaran 
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jelaskan bahwa untuk memahami urusan Tuhan dengan umatNya dalam kitab Mosia, 
sangatlah menolong memahami peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam 2 Nefi 5, 
kitab Omni, dan Mosia 7 serta 9. Beritahu para anggota kelas bahwa anda akan 
menggunakan bagan di papan tulis untuk menceritakan secara singkat peristiwa-
peristiwa tersebut. Bacakan atau bagikan dengan kata-kata anda sendiri keterangan 
berikut (nomornya sesuai dengan nomor pada bagan): 

1. Setelah kematian Lehi, Tuhan memerintahkan para pengikut Nefi untuk memisahkan 
diri dari para pengikut Laman. Bangsa Nefi menetap di sebuah negeri yang mereka 
sebut negeri Nefi (2 Nefi 5:5-8). Negeri itu kelak dikenal sebagai "negeri Lehi-Nefi" 
(Mosia 7:1). 

2. Kira-kira 400 tahun kemudian bangsa Nefi dipimpin oleh seorang raja bernama 
Mosia. Tuhan memerintahkan Mosia untuk lari dari negeri Nefi dengan "sebanyak 
yang mau mendengar suara Tuhan." Mosia dan rakyatnya menemukan sekelompok 
orang yang disebut bangsa Zarahemla. Kedua kelompok itu bergabung dan menyebut 
diri mereka bangsa Nefi. Mosia ditunjuk menjadi raja mereka (Omni 1:12-19). 

3. Sekelompok bangsa Nefi meninggalkan negeri Zarahemla untuk mendapatkan 
kembali sebagian dari negeri Nefi (Omni 1:27). Mereka mendapatkan tanah di sana di 
bawah kepemimpinan seseorang yang bernama Zenif, yang menjadi raja mereka 
(Mosia 9:1-7). 

4. Kira-kira 79 tahun kemudian Raja Mosia II, cucu dari Raja Mosia I, "ingin mengetahui 
mengenai orang-orang yang telah pergi untuk tinggal di negeri Lehi-Nefi." Dia 
memperkenankan seorang pria bernama Amon untuk memimpin ekspedisi untuk 
tujuan ini (simaklah bahwa Amon ini bukanlah putra Mosia yang kelak mengajarkan 
injil ke antara bangsa Laman). Amon dan para saudara lelakinya menemukan Raja 
Limhi beserta rakyatnya. Limhi adalah cucu Zenif (Mosia 7:1-11). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Amon dan para saudara lelakinya menemukan Limhi beserta rakyatnya. Amon 
mengajar Limhi mengenai pentingnya seorang pelihat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 7-8. Untuk penjelasan mengenai 
Mosia 7:1-11, lihatlah butir 4 dalam kegiatan penarik perhatian. 

• Mengapa Limhi menawan Amon dan rekan-rekannya? (Lihat Mosia 7:8-11). Mengapa 
Limhi bersukacita ketika dia tahu siapa Amon itu? (Lihat Mosia 7:12-15. Jelaskan 
bahwa nanti dalam pelajaran, anda akan membahas bagaimana rakyat Limhi 
dimasukkan ke dalam penawanan). Pesan apa yang Limhi bagikan dengan rakyatnya 
setelah berbicara dengan Amon? (Lihat Mosia 7:17-20, 29-33). Apa yang hal ini 
ungkapkan mengenai sifat-sifat Limhi sebagai seorang pemimpin? 

• Limhi memberitahu Amon bahwa dia pernah mengirimkan 43 orang untuk mencari 
saudara mereka di Zarahemla (Mosia 8:7). Apa yang bahkan ditemukan kelompok 
ini? (Lihat Mosia 8:8-11; lihat juga Eter 1:1-2. Mereka menemukan sisa-sisa dari 
peradaban bangsa Yared. Bangsa Yared telah menetap di sana berabad-abad sebelum 
bangsa Nefi tiba). 

• Apa yang diminta Limhi dari Amon berkaitan dengan 24 lemping emas bangsa 
Yared? (Lihat Mosia 8:11-12). Mengapa akan menolong bagi bangsa Limhi—dan bagi 
kita—untuk "mengetahui sebab-sebab kehancuran" bangsa Yared? 

• Bagaimana Amon menanggapi permohonan Limhi? (Lihat Mosia 8:13-14. Dia berkata 
bahwa Mosia, raja di Zarahemla, adalah seorang pelihat yang dapat menerjemahkan 
catatan itu). Julukan lain apa yang Amon kaitkan dengan julukan pelihat? (Lihat 
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Pelajaran 17 

Mosia 8:16). Siapa yang dewasa ini kita dukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu? 
(Para anggota Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul). 

• Apa peran seorang pelihat? (Lihat Mosia 8:13,17-18). Bagaimana para nabi, pelihat, 
dan pewahyu zaman akhir memenuhi peran ini? (Lihat kutipan di bawah. Anda 
mungkin juga ingin menyuruh para anggota kelas membahas ceramah konferensi, 
pernyataan, atau peristiwa lainnya yang memperlihatkan bagaimana para anggota 
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas telah bertindak sebagai pelihat). Bagaimana 
para nabi, pelihat, dan pewahyu zaman akhir menjadi "besar gunanya" bagi anda? 

Penatua Boyd K. Packer berkata: 

Tulisan suci berbicara mengenai para nabi sebagai 'para penjaga di atas menara' yang 
melihat 'musuh sementara dia masih berada jauh' dan 'dilihatnya juga hal-hal yang 
tidak terlihat oleh mata biasa . . . [karena] seorang pelihat telah dibangkitkan Tuhan 
bagi umatNya.' 

"[Bertahun-tahun yang lampau] para Pembesar Umum telah memperingatkan kita 
terhadap perpecahan keluarga dan memberitahu kita untuk bersiap . . . Malam 
keluarga mingguan telah diperkenalkan oleh Presidensi Utama . . . Orang tua 
diperlengkapi dengan bahan-bahan yang amat bagus untuk mengajar anak-anak 
mereka, dengan sebuah janji bahwa yang setia akan diberkati. 

"Sementara ajaran-ajaran dan organisasi yang diwahyukan tetap tidak berubah, 
semua lembaga Gereja telah ditata kembali dalam hubungannya satu terhadap yang 
lain dan terhadap rumah tangga. . . . Seluruh kurikulum Gereja diperiksa kembali 
berdasarkan pada tulisan suci.. . . Dan tahun-tahun digunakan untuk mempersiapkan 
edisi baru Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat 
Berharga. . . . 

"Kita hanya dapat membayangkan di mana kita akan berada bila kita baru sekarang 
bereaksi terhadap pendefinisian kembali keluarga yang mengerikan. Tetapi bukan 
demikian halnya. Kita tidak mencari kian kemari, berusaha untuk memutuskan apa 
yang harus dilakukan. Kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus 
diajarkan. 

"Jalan yang kita ikuti bukanlah buatan kita. Rencana keselamatan, rencana 
kebahagiaan yang besar, telah diwahyukan kepada kita, dan para nabi dan Rasul 
terus menerima wahyu sewaktu Gereja dan para anggotanya membutuhkan lebih 
banyak lagi" (dalam Conference Report, Apr. 1994, 24-25; atau Ensign, Mei 1994, 20). 

2. Catatan Zenif menceritakan sejarah singkat bangsa Zenif. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 9-10. Jelaskan bahwa pasal 9-22 dari 
kitab Mosia berisikan sejarah bangsa yang meninggalkan 2^arahemla untuk kembali ke 
negeri Nefi. Sejarah itu dimulai dengan laporan tentang Zenif, kakek Limhi. 

• Zenif adalah anggota sebuah kelompok bangsa Nefi yang ingin mendapatkan kembali 
sebagian negeri Nefi dari bangsa Laman (Mosia 9:1). Bagaimana sikap bangsa Laman 
terhadap bangsa Nefi? (Lihat Mosia 10:11-17. Mereka "marah" karena mereka merasa 
bahwa Laman dan Lemuel, leluhur mereka, telah "diperlakukan tidak adil oleh 
saudara-saudara mereka." Karena itu, mereka mengajar anak-anak mereka membenci 
bangsa Nefi). Bagaimana tradisi dari masa lalu kadang menghasut orang terhadap 
kebencian? (Anda mungkin ingin meminta anggota kelas membagikan contoh situasi 
serupa di dalam masyarakat, bangsa, atau dunia). Mengapa tradisi seperti itu 
dipelihara? 

• Apa yang dapat kita pelajari dari Zenif mengenai mengatasi perasaan benci? (Lihat 
Mosia 9:1. Zenif dikirim sebagai pengintai untuk menentukan cara membinasakan 
bangsa Laman. Meskipun demikian, ketika dia melihat "hal yang baik" di antara 
bangsa Laman, dia tidak lagi ingin membinasakan mereka). Apa yang dapat kita 
lakukan untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain secara jujur? 
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• Kesalahan apa yang dibuat Zenif dalam usahanya untuk "mewarisi negeri 
leluhurnya"? (Lihat Mosia 7:21-22; 9:3). Apa akibat dari semangat Zenif yang 
berlebihan? (Lihat Mosia 9:3-12; 10:18). Apa saja bahayanya bila terlalu bersemangat, 
bahkan dalam suatu tujuan yang baik? Bagaimana kita dapat bersemangat dalam 
pekerjaan Tuhan tanpa menjadi terlalu bersemangat? 

• Dalam keteguhan mereka untuk mendapatkan sebagian negeri Nefi, Zenif dan 
rakyatnya telah "lambat mengingat Tuhan, Allah [mereka]" (Mosia 9:3). Apa yang 
akhirnya menuntun mereka untuk berpaling kepada Tuhan? (Lihat Mosia 9:13-17). 
Bagaimana mereka diberkati ketika mereka mengingat Tuhan dan berdoa agar 
diselamatkan? (Lihat Mosia 9:18; 10:19-21). Sebagai para anggota Gereja, kita telah 
membuat perjanjian untuk "selalu mengingat" Tuhan (A&P 20:77, 79). Apa saja yang 
dapat kita lakukan yang dapat membantu kita mematuhi perjanjian ini? 

3. Abinadi mengingatkan orang-orang, tetapi mereka buta terhadap kejahatan Nuh. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 11. 

• Siapa yang menjadi raja setelah Zenif? (Lihat Mosia 11:1). Penguasa macam apakah 
Nuh itu? (Lihat Mosia 11:1-19. Anda mungkin ingin menulis di papan tulis beberapa 
cara Nuh "[berjalan] mengikuti keinginan hatinya sendiri" dan "mengubah segala 
urusan kerajaan"). 

• Bagaimana Nuh mempengaruhi kehidupan rakyatnya? (Lihat Mosia 11:2, 5-7). 
Bagaimana orang-orang itu bersama Nuh berbagi tanggung jawab atas perilaku 
mereka yang penuh dosa? 

• Tuhan mengirim Nabi Abinadi untuk menyerukan pertobatan kepada Nuh dan 
rakyatnya (Mosia 11:20). Peringatan apa yang Tuhan berikan melalui Abinadi? (Lihat 
Mosia 11:20-25. Anda mungkin ingin membahas cara Abinadi memenuhi peran 
sebagai seorang pelihat, sebagaimana dibahas sebelumnya dalam pelajaran). 

• Bagaimana Nuh dan rakyatnya menanggapi peringatan-peringatan Abinadi? (Lihat 
Mosia 11:26-28; lihat juga Mosia 12:13-15). Mengapa orang-orang itu marah kepada 
Abinadi dan tidak kepada Nuh, yang telah membebani mereka dengan pajak, dan 
yang menyebabkan mereka menunjangnya dalam kejahatannya? (Lihat Mosia 11:7, 
29). 

• Mengapa sebagian orang dewasa ini menolak para hamba Tuhan, seperti Abinadi, 
dalam membela orang-orang seperti Nuh? Mengapa penting untuk mengenali dan 
mengikuti para nabi Allah? (Lihat Mosia 8:16-18; A&P 1:38; 84:36-38). 

Doronglah para anggota kelas untuk mengikuti nasihat para pemimpin yang saleh, 
terutama mereka yang telah Tuhan panggil sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Membantu para anggota kelas menghargai pentingnya Kurban Tebusan Yesus Kristus 
dan tetap setia pada kesaksian mereka mengenai Kurban Tebusan. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mosia 12-13. Abinadi menyerukan pertobatan kepada Raja Nuh dan para 
imamnya. Dia mengingatkan mereka untuk mematuhi perintah-perintah. Dia 
mengajarkan mereka bahwa pelaksanaan akan tata cara hukum Musa merupakan 
gambaran, atau lambang, dari Kurban Tebusan Yesus Kristus. 

b. Mosia 14-16. Abinadi mengutip Yesaya. Dia bersaksi mengenai Kurban Tebusan 
dan mendesak para imam Nuh untuk mengajar rakyat itu bahwa penebusan 
datang melalui Kristus. 

c. Mosia 17. Alma, salah seorang imam Nuh, bertobat dan mencatat perkataan 
Abinadi. Abinadi memeteraikan kesaksiannya mengenai Juruselamat dengan 
nyawanya. 

2. Bila gambar Abinadi di Hadapan Raja Nuh tersedia, bersiaplah untuk 
menggunakannya dalam pelajaran (62042; Perangkat Gambar Seni Injil 308). 

3. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke kelas beberapa atau 
semua gambar yang terdaftar dalam kegiatan itu. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Jelaskan bahwa ada banyak laporan tulisan suci mengenai Tuhan memerintah orang 
untuk melaksanakan misi yang sulit. 

• Apa saja misi atau pemanggilan sulit yang dicatat dalam tulisan suci? (Beberapa 
kemungkinan tanggapan tertulis di bawah, bersama dengan nomor gambar yang 
menggambarkan sebagian dari peristiwa-peristiwa itu). 

a. Nuh mengajar bangsanya (62053; Perangkat Gambar Seni Injil 102) 
b. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir (62100) 
c. Lehi memperingatkan orang-orang di Yerusalem (62517; Perangkat Gambar Seni 

Injil 300) 
d. Ester menghadap Raja Ahasyweros (Perangkat Gambar Seni Injil 125) 
e. Abinadi berkhotbah kepada Raja Nuh (62042; Perangkat Gambar Seni Injil 308) 
f. Samuel berkhotbah di Zarahemla (62370; Perangkat Gambar Seni Injil 314) 
g. Joseph Smith memenuhi misinya sebagai Nabi Pemulihan (62470; Perangkat 

Gambar Seni Injil 403) 

• Mengapa misi-misi ini sulit? Menurut anda mengapa orang-orang ini bersedia 
memenuhi misi mereka terlepas dari keadaan yang sulit? 

Peragakan gambar Abinadi di hadapan Raja Nuh, dan jelaskan bahwa pelajaran ini 
membahas ajaran-ajaran Abinadi. Doronglah para anggota kelas untuk mencari alasan 
mengapa Abinadi bersedia menyerahkan nyawanya agar dapat berkhotbah kepada 
bangsa itu. 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Abinadi menyerukan pertobatan kepada Nuh dan para imamnya, meminta mereka 
mematuhi perintah-perintah, dan mengajarkan Kurban Tebusan. 

Bahaslah Mosia 12-13. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. Bila anda menggunakan gambar Abinadi di hadapan Raja Nuh, 
peragakanlah sepanjang pelajaran ini. 

• Dua tahun setelah Abinadi pertama kali berkhotbah kepada bangsa Nuh, dia kembali 
untuk memberitahu mereka bahwa karena mereka tidak bertobat, mereka akan 
menderita dan dibawa ke dalam penawanan (Mosia 12:1-7). Dia juga mengatakan 
bahwa mereka akan dibinasakan bila mereka tidak bertobat (Mosia 12:8). Bagaimana 
orang-orang menanggapi pesannya ini? (Lihat Mosia 12:9-16). Mengapa menurut anda 
mereka membela Nuh? 

• Setelah Abinadi mengatasi upaya para imam untuk "membingungkannya," salah 
seorang imam mengajukan pertanyaan kepadanya mengenai suatu bagian tulisan suci 
(Mosia 12:20-24; mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat ini). Mengapa para imam itu tidak mampu memahami bagian tulisan suci ini? 
(Lihat Mosia 12:25-27. Simaklah bahwa arti dari bagian tersebut nanti dibahas dalam 
pelajaran ini). Apa artinya menggunakan hati kita untuk memahami? Mengapa 
penting untuk menggunakan hati kita sewaktu kita belajar dan mengajar injil? (Lihat 
A&P 8:2-3). 

• Apa yang diungkapkan Abinadi merupakan masalah terhadap pengakuan para imam 
bahwa mereka mengajarkan hukum Musa? (Lihat Mosia 12:28-37). Mengapa penting 
agar kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang kita ajarkan? 

• Apa yang terjadi yang memungkinkan bagi Abinadi untuk menyampaikan pesannya? 
(Lihat Mosia 13:1-9. Tegaskan bahwa Tuhan melakukan ini agar Abinadi dapat 
bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. Hal ini menggambarkan 
pentingnya pesan Kurban Tebusan). 

• Mengapa Abinadi membacakan Ke Sepuluh Perintah kepada Nuh dan para 
imamnya? (Lihat Mosia 13:11). Apa artinya memiliki perintah-perintah "tertulis di 
dalam hati [kita]"? Bagaimana memiliki perintah-perintah tertulis di dalam hati kita 
mempengaruhi upaya kita untuk mematuhinya? 

• Setelah menyerukan pertobatan kepada Nuh dan para imamnya, pertobatan karena 
tidak mematuhi hukum Musa, Abinadi berkata, "Keselamatan tidak akan datang 
melalui hukum Musa saja" (Mosia 13:28). Bagaimana keselamatan datang? (Lihat 
Mosia 13:14, 28, 32-35; Pasal-pasal Kepercayaan 1:3). 

• Apa tujuan dari hukum Musa? (Lihat Musa 13:29 33. Jelaskan bahwa pelaksanaan dan 
tata cara hukum Musa merupakan gambaran, atau lambang, dari hal-hal yang akan 
datang. Hukum itu diberikan untuk membantu orang memandang ke arah Kristus). 

2. Abinadi mengutip Yesaya, bersaksi mengenai Kurban Tebusan, dan meminta para 
imam Nuh mengajar orang-orang bahwa penebusan datang melalui Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 14-16. 

• Sebagai bagian dari kesaksiannya mengenai Yesus Kristus, Abinadi mengutip Nabi 
Yesaya. Apa saja hal yang kita pelajari mengenai Juruselamat dari nubuat yang 
dikutip dalam Mosia 14? (Mintalah para anggota kelas bergiliran membaca ayat-ayat 
dalam pasal ini untuk menemukan jawaban bagi pertanyaan ini. Rangkumlah 
jawaban mereka di papan tulis. Beberapa kemungkinan jawaban tertulis di bawah). 
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Pelajaran 18 

a. Juruselamat hidup dengan sederhana dan rendah hati (Mosia 14:2). 
b. Banyak orang menolak Dia (Mosia 14:3). 
c. Dia menanggung kepedihan dan kedukaan kita (Mosia 14:4). 
d. Dia mengambil ke atas diriNya sendiri dosa semua orang (Mosia 14:5-6, 8,10-12). 
e. Dia dengan rela memberikan diriNya pada penganiayaan dan kematian (Mosia 14:7-9). 
f. Dia tanpa dosa (Mosia 14:9). 

• Abinadi mengatakan bahwa Juruselamat "memuaskan tuntutan keadilan" (Mosia 
15:9). Apakah tuntutan keadilan itu? (Lihat Alma 42:11,14). Apa yang dilakukan 
Juruselamat untuk memuaskan tuntutan keadilan? (Lihat Mosia 15:9; Alma 42:12-13, 
15). 

• Abinadi berbicara mengenai keturunan, atau para putra dan putri, Yesus Kristus 
(Mosia 15:10; lihat juga Mosia 14:10). Apa artinya menjadi putra dan putri 
Juruselamat? (Lihat Mosia 15:11-14; lihat juga Mosia 5:5-7. Jelaskan bahwa Yesus 
Kristus adalah pokok dari keselamatan. Ada hubungan Ayah-anak antara Dia dengan 
mereka yang menerima injilNya. Kita menjadi keturunanNya, atau para putra dan 
putriNya, ketika kita percaya kepadaNya, bertobat dari dosa-dosa kita, dan membuat 
perjanjian untuk melakukan kehendakNya serta mematuhi perintah-perintahNya). 

• Ingatkan para anggota kelas bahwa salah seorang imam Nuh bertanya kepada 
Abinadi untuk mengartikan pernyataan Yesaya "Betapa indahnya di atas gunung-
gunung kaki daripada dia yang datang membawa kabar baik" (Mosia 12:20-24). 
Apakah kabar baik itu? (Lihat Mosia 15:19-25; A&P 76:40-42). Siapakah para pembawa 
pesan yang membagikan kabar baik ini? (Lihat Mosia 15:13-18. Juruselamat sendiri, 
para nabi, dan orang lainnya yang membagikan injil). Bagaimana kita dapat 
membantu membawakan kabar yang baik ini kepada sesama? 

• Bagaimana kita akan diberkati setelah kita meninggal bila kita percaya kepada 
Kristus, mengikutiNya, dan menerima Kurban TebusanNya? (Lihat Mosia 15:21-23; 
16:8-11). Apa yang akan terjadi kepada kita bila kita menolak Kristus dan Kurban 
TebusanNya? (Lihat Mosia 15:26-27; 16:2-3, 5, 10-12). 

• Pada akhir dari amanatnya, apa yang Abinadi minta agar dilakukan Nuh dan para 
nabinya? (Lihat Mosia 16:13-15). Bagaimana kita dapat menerapkan nasihat ini dalam 
kehidupan kita? 

3. Abinadi memeteraikan kesaksiannya dengan nyawanya untuk Juruselamat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 17. 
• Apakah Abinadi berhasil dalam misinya kepada Raja Nuh dan rakyatnya? Mengapa 

ya atau mengapa tidak? Siapa yang dipertobatkan karena ajaran-ajaran Abinadi? 
(Lihat Mosia 17:2-4; Alma 5:11-12; lihat juga gagasan mengajar tambahan yang ke 
empat). 

• Setelah Abinadi menyampaikan pesannya, apa yang diputuskan Raja Nuh dan para 
imamnya akan dilakukan terhadapnya? (Lihat Mosia 17:1, 7). Apa yang dapat 
dilakukan Abinadi untuk menghindari dihadapkan pada kematian? (Lihat Mosia 
17:8). Mengapa dia menolak untuk menarik kembali perkataan yang telah 
diucapkannya? (Lihat Mosia 17:9-10, 20). Meskipun kita kemungkinan besar tidak 
perlu mati demi keyakinan kita, dalam hal apa kita dapat mengikuti teladan Abinadi? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Kristus mengubah orang, dan orang yang telah 
berubah dapat mengubah dunia. Orang yang berubah demi Kristus akan dipimpin 
oleh Kristus. . . . Orang yang dipimpin oleh Kristus akan dihabiskan dalam 
Kristus . . . . Kehendak mereka tertelan dalam kehendakNya. (Lihat Yohanes 5:30). 
Mereka selalu melakukan hal-hal itu yang berkenan bagi Tuhan. (Lihat Yohanes 8:29). 
"Bukan saja mereka rela mati bagi Tuhan, tetapi lebih penting lagi bagi mereka ingin 
hidup bagi Dia" (dalam Conference Report, Okt. 1985, 5-6; atau Ensign, Nov. 1985, 6). 
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Tegaskan bahwa tindakan Abinadi dan Alma dapat membantu kita memahami 
pentingnya Kurban Tebusan. Nyawa Abinadi dilindungi Tuhan agar dia dapat bersaksi 
mengenai Kurban Tebusan (Mosia 13:1-9). Setelah Abinadi membagikan pesan ini, dia 
"memeteraikan kebenaran perkataannya dengan kematiannya" (Mosia 17:20). Alma 
menulis "segala perkataan yang telah diucapkan Abinadi" (Mosia 17:4). Dia kemudian 
mematuhi perintah Abinadi untuk "mengajarkan . . . bahwa penebusan datang melalui 
Kristus Tuhan" (Mosia 16:15). Ajaklah para anggota kelas tetap setia kepada kesaksian 
mereka dan membagikan pesan tentang Kurban Tebusan. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. Nyanyian rohani 

Bersama para anggota kelas, nyanyikan atau bacakan syair nyanyian rohani mengenai 
Kurban Tebusan Yesus Kristus, seperti "Ku Berdiri Kagum" (Nyanyian Rohani, no. 82) 
atau "Betapa Bijak Pengasih" (Nyanyian Rohani, no. 81). Atau putarkan kaset dari 
nyanyian rohani mengenai Kurban Tebusan. 

2. "Bapa dan Putra" (Mosia 15:2) 

Gunakan keterangan berikut untuk menjelaskan ajaran-ajaran Abinadi dalam Mosia 15:1-9. 

Ketika Abinadi berbicara mengenai Yesus sebagai "Bapa dan Putra," dia tidak 
mengajarkan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus adalah makhluk yang sama. Bapa 
Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda dan terpisah 
(A&P 130:22). 

Ketika para nabi kuno berbicara mengenai Allah atau Tuhan, mereka kerap merujuk 
kepada Yehova, Mesias yang pra-fana (Mosia 13:33-34; 14:6). Maka, Abinadi mengajar 
tentang Yesus Kristus ketika dia berkata, "Allah sendiri akan turun di antara anak-anak 
manusia dan akan menebus umatNya" (Mosia 15:1; lihat juga Mosia 7:27-28). Ajaran-
ajaran Abinadi dalam Mosia 15:1-9 menyebutkan peran kebapakan Yesus dan peranNya 
sebagai Putra Allah. 

Peran Yesus sebagai Bapa mencakup (a) pekerjaanNya sebagai "Bapa surga dan bumi, 
Pencipta segala sesuatu sejak permulaan" (Mosia 3:8); (b) misinya sebagai Bapa dari 
mereka yang menerima injilNya dan mengikutiNya (Mosia 5:7; 15:10-13; Eter 3:14); dan (c) 
wewenangNya untuk berbicara dan bertindak atas nama Bapa Surgawi, yang disebut 
"pelantikan wewenang ilahi." Peran Yesus sebagai Putra Allah mencakup (a) Kurban 
TebusanNya bagi dosa-dosa dunia (Mosia 15:6-9) dan (b) pelayananNya sebagai 
Perantara dan Pengantara kita dengan Bapa Surgawi (Yakub 4:10-11; A&P 45:3-5). 

Abinadi berkata bahwa Yesus disebut Putra "karena Ia tinggal dalam daging" dan Bapa 
"karena Ia dikandung oleh kuasa Allah" (Mosia 15:2-3; lihat juga A&P 93:3-4). Ketika 
Abinadi berbicara mengenai "kehendak Putra ditelan oleh kehendak Bapa" (Mosia 15:7), 
dia merujuk pada Yesus membiarkan dagingNya tunduk kepada rohNya (Mosia 15:2-5; 
lihat juga 3 Nefi 1:14). Ketika Yesus membiarkan dagingNya tunduk kepada rohNya, Dia 
juga membiarkan kehendakNya tunduk kepada kehendak Bapa Surgawi (Matius 26:39; 
A&P 19:16-19). 

3. Hasil pekerjaan misionari yang tidak terlihat 

Jelaskan bahwa Abinadi mungkin mati tanpa mengetahui apakah ada orang yang 
mempercayai ajaran-ajarannya. Tetapi Alma dipertobatkan karena upaya Abinadi, dan 
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dia bersama keturunannya memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Nefi selama 
banyak generasi. Bagikan kisah berikut yang diceritakan Presiden Gordon B. Hinckley: 

"Anda tidak tahu berapa banyak kebaikan yang dapat anda lakukan; anda tidak dapat 
melihat sebelumnya hasil dari upaya yang anda kerahkan. Bertahun-tahun yang lampau, 
Presiden Carlos A. Callis, ketika itu seorang anggota Kuorum Dua Belas, tetapi yang 
sebelumnya adalah presiden dari Misi Negara-negara Bagian Selatan selama 25 tahun, 
menceritakan kepada saya kisah ini. Dia berkata bahwa dia mempunyai seorang 
misionari di bagian selatan [Amerika Serikat] yang datang untuk memperoleh 
pembebastugasannya pada akhir dari misinya. Presiden misi itu berkata kepadanya, 
'Apakah anda mengalami misi yang baik?' 

"Dia berkata, 'Tidak.' 

"'Mengapa demikian?"' 

'"Yah, saya tidak memperoleh hasil dari pekerjaan saya. Saya telah menyia-nyiakan 
waktu saya dan uang ayah saya. Pembuangan waktu belaka.'Merupakan waktu yang 
percuma. 

"Brother Callis berkata, 'Apakah anda tidak membaptiskan?' 

"Dia berkata, 'Saya membaptiskan hanya satu orang selama dua tahun saya berada di 
sini. Itu pun seorang anak lelaki berusia 12 tahun di pelosok terpencil Tennessee.' 

"Dia pulang ke rumah dengan perasaan gagal. Brother Callis berkata, 'Saya memutuskan 
untuk mengikuti anak lelaki yang telah dibaptiskan itu. Saya ingin mengetahui menjadi 
siapakah dia. . . . 

" . . . 'Saya mengikuti dia dari tahun ke tahun. Dia menjadi Pengawas Sekolah Minggu, 
dan dia akhirnya menjadi presiden cabang. Dia menikah. Dia pindah ke peternakan kecil 
di mana dia bersama orang tuanya sebelumnya pernah tinggal dan mendapatkan 
sebidang tanahnya sendiri serta menjadikannya subur. Dia menjadi presiden distrik. Dia 
menjual bidang tanah di Tennessee itu dan pindah ke Idaho serta membeli sebuah 
peternakan di sepanjang Sungai Snake dan menjadi makmur di sana. Anak-anaknya 
tumbuh. Mereka pergi misi. Mereka pulang. Mereka memiliki anak-anak mereka sendiri 
yang pergi misi juga.' 

"Brother Callis melanjutkan, 'Saya baru saja menghabiskan satu minggu di Idaho 
mencari setiap anggota dari keluarga itu yang dapat saya temukan dan berbicara kepada 
mereka mengenai pelayanan misi mereka. Saya mendapatkan bahwa, sebagai hasil dari 
pembaptisan seorang anak lelaki di pelosok terpencil Tennessee itu oleh seorang 
misionari yang mengira dia telah gagal, lebih dari 1.100 orang telah datang ke dalam 
Gereja.' 

"Anda tidak pernah dapat meramalkan akibat pekerjaan anda, para saudara dan saudari 
saya yang terkasih, ketika anda melayani sebagai misionari" (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 360-61). 
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"Tak Seorang pun 
Dapat Membebaskan Mereka 

Kecuali Tuhan" 
Mosia 18-24 

Mendorong para anggota kelas memperbarui tekad mereka untuk menghormati 
perjanjian pembaptisan mereka serta menaruh kepercayaan kepada Tuhan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mosia 18. Alma mengajarkan perjanjian pembaptisan, membaptiskan sekelompok 
orang, dan menegakkan Gereja di antara orang-orang itu. 

b. Mosia 19. Raja Nuh mengkhianati rakyatnya dan menderita kematian oleh api. 
Putra Nuh, Limhi menjadi raja. 

c. Mosia 20-22. Rakyat Limhi dibawa ke dalam penawanan oleh bangsa Laman. 
Setelah berusaha membebaskan diri mereka sendiri dari penawanan, mereka 
bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Tuhan akhirnya membebaskan mereka dari 
penawanan. 

d. Mosia 23-24. Rakyat Alma ditawan oleh bangsa Laman. Amulon, yang tadinya 
adalah salah seorang imam Nuh, memerintah mereka. Mereka berpaling kepada 
Tuhan, dan Dia menjadikan beban mereka ringan dan membebaskan mereka dari 
penawanan. 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke kelas gambar Alma 
Membaptis di Perairan Mormon (62332; Perangkat Gambar Seni Injil 309). Anda 
mungkin juga ingin menggunakan gambar ini selama pelajaran. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tanyakan kepada para anggota kelas: 

• Apa saja tempat-tempat yang paling indah yang pernah anda lihat? Apa yang 
menjadikan tempat-tempat itu begitu indah bagi anda? 

Peragakan gambar Alma membaptis di perairan Mormon. 

• Apa yang menjadikan tempat ini indah bagi rakyat Alma? (Mintalah seorang anggota 
kelas membaca dengan suara keras Mosia 18:30. Mintalah seorang atau dua orang 
anggota kelas membagikan perasaan mereka mengenai sebuah tempat dengan makna 
rohani bagi mereka). 

Jelaskan bahwa dalam pelajaran ini anda akan membahas perjanjian yang dibuat rakyat 
Alma di "tempat Mormon." 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Penerapan dan 
Pembahasan 
Tulisan Suci 
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1. Alma mengajarkan perjanjian pembaptisan dan membaptiskan banyak orang. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 18. Ingatkan para anggota kelas 
bahwa Alma, salah seorang imam Raja Nuh, percaya ajaran-ajaran Abinadi. Dia 
melarikan diri dari pelayan-pelayan Nuh dan bersembunyi di padang belantara, di mana 
dia menuliskan "segala perkataan yang telah diucapkan Abinadi" (Mosia 17:2-4). Dia 
kemudian "bertobat akan dosa-dosa [nya] . . . dan mulai mengajarkan perkataan Abinadi" 
(Mosia 18:1-3). Orang-orang yang percaya kepada Alma pergi untuk mendengarkannya 
mengajar di sebuah tempat yang disebut Mormon (Mosia 18:4-6). 

• Apa yang Alma ajarkan di "tempat Mormon"? (Lihat Mosia 18:7). Apa yang 
diinginkan orang-orang itu setelah Alma mengajar mereka? (Lihat Mosia 18:8). Apa 
artinya "datang ke kandang domba Allah dan disebut umatNya"? (Lihat Mosia 18:16-17; lihat 
juga Ibrani 8:10; Alma 5:60). 

• Apa yang rela dilakukan orang-orang itu sebagai para anggota "kandang domba 
Allah"? (Mintalah anggota kelas membaca Mosia 18:8-9 untuk menemukan jawaban 
bagi pertanyaan ini. Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis. Kemudian bahaslah 
jawaban-jawaban itu sebagaimana diperlihatkan di bawah). 

a. "Saling menanggung beban" (Mosia 18:8). Bagaimana kita dapat "saling 
menanggung beban"? Bagaimana saling menanggung beban menjadikan beban itu 
ringan? Bagaimana anda telah diberkati sewaktu orang lain membantu 
menanggung beban anda? 

b. "Berkabung dengan mereka yang berkabung" (Mosia 18:9). Mengapa membantu 
untuk "berkabung dengan mereka yang berkabung"? 

c. "Menghibur mereka yang membutuhkan hiburan" (Mosia 18:9). Bagaimana kita 
dapat dengan pantas menawarkan penghiburan kepada sesama? 

d. "Berdiri sebagai para saksi Allah" (Mosia 18:9). Apa artinya "berdiri sebagai para 
saksi Allah setiap saat, dan dalam segala hal, dan di segala tempat"? (Mosia 18:9). 

• Setelah Alma berkhotbah kepada orang-orang itu, apa yang dimintanya agar mereka 
lakukan? (Lihat Mosia 18:10. Dia mengajak mereka untuk dibaptiskan dan memasuki 
perjanjian dengan Tuhan). Apakah perjanjian itu? 

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan: "Sebuah perjanjian adalah sebuah 
kontrak dan sebuah kesepakatan antara setidaknya dua pihak. Dalam hal perjanjian 
injil, pihak-pihak itu adalah Tuhan di surga dan manusia di bumi. Manusia sepakat 
mematuhi perintah-perintah dan Tuhan berjanji mengganjar mereka sesuai dengan 
itu" (dalam Conference Report, Okt. 1970, 91; atau Improvement Era, Des. 1970, 26). 

• Merujuk pada Mosia 18:8-13, Presiden Marion G. Romney berkata, "Saya tidak tahu 
adanya penjelasan yang lebih baik mengenai perjanjian pembaptisan" (dalam 
Conference Report, Okt. 1975, 109; atau Ensign, Nov. 1975, 73). Menurut Mosia 18:8-
13, apa yang kita janjikan akan kita lakukan sewaktu kita dibaptiskan? (Lihat juga 
Moroni 6:2-3; A&P 20:37). Apa yang Tuhan janjikan akan dilakukanNya sewaktu kita 
dibaptiskan dan mematuhi perjanjian pembaptisan kita? (Lihat Mosia 18:10, 12-13; 
lihat juga 2 Nefi 31:17). 

• Bagaimana tanggapan orang-orang itu terhadap ajakan Alma untuk dibaptiskan? 
(Lihat Mosia 18:11. Bila anda menggunakan gambar Alma membaptiskan, 
peragakanlah sekarang). Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama 
menerima sukacita yang besar ini? (Anda mungkin ingin mendorong para anggota 
kelas berpikir tentang orang-orang yang dapat diajak berbagi injil). 

• Setelah orang-orang itu dibaptiskan, Alma memerintahkan mereka untuk menjadikan 
"hati mereka bersatu padu dalam satu kesatuan dan saling mengasihi" (Mosia 18:21). 
Apa yang dapat kita lakukan di rumah tangga dan dalam lingkungan atau cabang 
kita untuk mengikuti perintah ini? (Lihat Mosia 18:19 21). 
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2. Raja Nuh mengkhianati rakyatnya dan menderita kematian oleh api. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 19. Jelaskan bahwa sebagian rakyat 
Raja Nuh mulai berpaling menentangnya (Mosia 19:2-3). Salah seorang di antara mereka, 
Gideon, hampir membunuh Nuh ketika Nuh melihat balatentara bangsa Laman bergerak 
ke arah mereka (Mosia 19:4-6). 

• Apa yang Raja Nuh lakukan ketika dia melihat bangsa Laman yang mendekati? (Lihat 
Mosia 19:7). Siapa yang paling dikhawatirkan oleh Nuh? (Lihat Mosia 19:8). 
Bagaimana ini dibandingkan dengan orang dewasa ini yang, seperti Nuh, berusaha 
untuk menyesatkan kita dari Tuhan dan para nabiNya? 

• Apa yang telah dinubuatkan Abinadi mengenai kematian Raja Nuh? (Lihat Mosia 
12:3). Bagaimana nubuat ini digenapi? (Lihat Mosia 19:18-20. Tegaskan bahwa orang-
orang yang akhirnya menilai hidup Nuh "seperti sehelai pakaian di dalam perapian 
yang panas" pernah sekali waktu dibutakan terhadap kejahatannya, sebagaimana 
diperlihatkan dalam Mosia 11:29). 

3. Rakyat Limhi ditegur dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 20-22 (simaklah bahwa pasal-pasal 
ini berisikan laporan mengenai Amon dan para saudaranya ketika menemukan rakyat 
Limhi, sebagaimana dibahas dalam pelajaran 17). Jelaskan bahwa setelah Nuh dibunuh, 
putranya Limhi menjadi raja. Limhi bersumpah bahwa dia dan rakyatnya akan 
membayar setengah dari semua yang mereka miliki kepada raja bangsa Laman sebagai 
imbalan dari sebuah janji bahwa bangsa Laman tidak akan menghancurkan mereka 
(Mosia 19:25-26). 

• Setelah kedamaian selama dua tahun, bangsa Laman menyulut perang terhadap 
rakyat Limhi (Mosia 20:7-10). Mengapa bangsa Laman berusaha untuk membinasakan 
rakyat Limhi? (Lihat Mosia 20:1-6). 

• Ketika bangsa Laman mengetahui bahwa mereka telah keliru menilai rakyat Limhi, 
mereka kembali ke negeri mereka dalam kedamaian (Mosia 20:17-26). Meskipun 
demikian, "setelah beberapa hari bangsa Laman mulai lagi dibangkitkan amarahnya 
terhadap bangsa Nefi" (Mosia 21:2). Apa yang dilakukan bangsa Laman terhadap 
bangsa Nefi dengan tidak melanggar sumpah raja mereka bahwa mereka tidak akan 
membunuh bangsa itu? (Lihat Mosia 21:3). 

• Bagaimana penawanan rakyat Limhi menggenapi nubuat-nubuat yang dibuat oleh 
Abinadi? (Mintalah anggota kelas membandingkan Mosia 21:3-5,14-15 dengan Mosia 
11:20-25 dan 12:2, 4-5). Mengapa rakyat Limhi dibawa ke dalam penawanan? (Lihat 
Mosia 7:25-32; 20:21. Mereka telah menolak ajaran-ajaran Abinadi dan peringatan-
peringatannya tentang akibat dari keadaan mereka yang penuh dosa). Mengapa 
penting untuk mengingat bahwa dosa mendatangkan akibat? 

• Setelah tiga kali gagal mengalahkan bangsa Laman dalam peperangan, apa yang 
akhirnya dilakukan rakyat Limhi? (Lihat Mosia 21:13-14). Mengapa Tuhan lamban 
menanggapi seruan mereka? (Lihat Mosia 21:15; lihat juga A&P 101:1-9. Meskipun 
Tuhan tidak membebaskan mereka dengan segera, apa yang dilakukanNya bagi 
mereka? (Lihat Mosia 21:15-16). Bagaimana Tuhan kadang membiarkan kita "lambat 
laun menjadi makmur"? 

• Bagaimana rakyat Limhi melepaskan diri dari bangsa Laman? (Lihat Mosia 22:3-12). 
Bagaimana mereka diterima oleh orang-orang di Zarahemla? (Lihat Mosia 22:13-14). 

4. Tuhan membebaskan rakyat Alma dari penawanan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 23-24. Bantulah para anggota kelas 
melihat perbedaan antara cara Tuhan memberkati rakyat Limhi, yang berusaha tiga kali 
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untuk membebaskan diri mereka sendiri sebelum mereka berpaling kepadaNya, dan cara 
Dia memberkati rakyat Alma, yang telahn berpaling kepadaNya sepenuhnya. 

• Ketika Alma dan rakyatnya berada di tempat Mormon, Raja Nuh "mengirimkan 
tentaranya untuk membinasakan mereka" (Mosia 18:33). Tuhan mengingatkan rakyat 
Alma dan menguatkan mereka sehingga mereka dapat melarikan diri (Mosia 18:34-35; 
23:1-5). Bagaimana hal ini berbeda dengan pengalaman rakyat Limhi? (Lihat Mosia 
19:6. Simaklah bahwa pertama kali bangsa Laman menyerang rakyat ini, ketika Nuh 
masih menjadi raja mereka, orang-orang itu tidak menerima peringatan). 

• Bagaimana tanggapan Alma ketika orang-orang memintanya menjadi raja? (Lihat 
Mosia 23:6-7). Bagaimana Alma telah belajar bahaya dari "menganggap satu daging 
lebih tinggi daripada yang lain"? (Lihat Mosia 23:8-14). Apa yang dapat kita pelajari 
dari Alma dan rakyatnya untuk membantu kita menghindari kekeliruan ini? (Lihat 
Mosia 23:15). 

• Di bawah kepemimpinan Alma, rakyatnya hidup dengan saleh dan menjadi makmur 
(Mosia 23:15-20). Meskipun demikian, Tuhan memperkenankan mereka untuk dibawa 
ke dalam penawanan di bawah Amulon, yang tadinya adalah salah seorang imam 
Raja Nuh (Mosia 23:23-39). Bagaimana penawanan rakyat Alma menggenapi nubuat 
yang dibuat oleh Abinadi? (Lihat Mosia 12:2, 4-5). Dalam cara apa pilihan-pilihan kita 
yang tidak baik dapat mendatangkan akibat yang berkelanjutan bahkan setelah kita 
diampuni dari dosa-dosa kita? 

Penatua Marvin J. Ash ton berkata: "Kebebasan kita untuk memilih arah perbuatan 
kita tidaklah menyediakan kebebasan pribadi dari akibat-akibat tindakan kita. Kasih 
Allah bagi kita adalah tetap dan tidak akan berkurang, tetapi Dia tidak dapat 
menyelamatkan kita dari akibat-akibat yang menyakitkan yang disebabkan oleh 
pilihan-pilihan yang salah" (dalam Conference Report, Okt. 1990, 24; atau Ensign, 
Nov. 1990, 20). 

Tegaskan bahwa meskipun Tuhan tidak dapat mencegah rakyat Alma menderita 
konsekuensi dari dosa-dosa mereka di masa lalu, Dia menghibur dan menguatkan 
mereka dalam penderitaan mereka. Sisa dari pelajaran ini membahas cara Dia 
membebaskan mereka dari penawanan. 

• Merujuk pada penawanan rakyat Alma, Mormon berkata, "Tuhan memandang patut 
untuk menegur umatNya" (Mosia 23:21). Mengapa Tuhan menegur umatNya? (Lihat 
Mosia 23:21; A&P 95:1-2). Bagaimana hendaknya kita menanggapi ketika Tuhan 
menegur kita? (Lihat Mosia 23:22). 

• Apa yang dilakukan rakyat Alma ketika Amulon mengancam untuk membunuh 
mereka bila mereka berdoa? (Lihat Mosia 24:10-12). Bagaimana Tuhan menjawab doa 
dalam hati mereka? (Lihat Mosia 24:13-16). Bagaimana ini membantu mereka "berdiri 
sebagai para saksi" Tuhan, sebagaimana telah mereka janjikan di perairan Mormon? 
(Lihat Mosia 24:14). 

• Mengapa beban kita menjadi lebih mudah ditanggung ketika kita "menyerahkan diri 
dengan senang hati dan dengan sabar kepada segala kehendak Tuhan"? (Mosia 
24:15). Dalam cara apa Tuhan telah menguatkan anda untuk membantu anda 
"menanggung beban [andaj dengan mudah"? Bagaimana ini telah membantu anda 
berdiri sebagai saksi Allah? 

• Mengapa Tuhan memberkati rakyat Alma sementara mereka berada dalam 
penawanan dengan lebih cepat dan lebih berkelimpahan daripada Dia memberkati 
rakyat Limhi? (Bandingkan Mosia 21:5-15 dengan Mosia 23:26-27; 24:10-16). 
Bagaimana ini berlaku dalam kehidupan kita? 
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• Sebelum Tuhan membebaskan mereka, baik rakyat Alma maupun rakyat Limhi 
berada dalam penawanan dari penguasa yang jahat. Alma mengamati bahwa pada 
zaman Raja Nuh, rakyatnya juga telah "terikat dengan ikatan kedurhakaan" (Mosia 
23:12). Bagaimana kedurhakaan, atau dosa, merupakan semacam penawanan? Apa 
yang dapat kita pelajari dari rakyat Limhi dan rakyat Alma mengenai menerima 
pembebasan dari penawanan dosa? (Lihat Mosia 7:33; 21:14; 23:23; 29:18-20; lihat juga 
A&P 84:49-51. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan kita dari penawanan dosa. 
Kita harus berpaling kepadaNya melalui pertobatan, iman, kerendahan hati, dan 
kepatuhan yang bertahan). 

Secara singkat periksalah kembali janji-janji Tuhan dalam perjanjian pembaptisan (Mosia 
18:10,13). Tegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berkat-berkat yang telah Tuhan 
janjikan kepada kita, seharusnya tidaklah sulit untuk mematuhi perjanjian kita untuk 
"melayaniNya serta mematuhi perintah-perintahNya" (Mosia 18:10). Tekankan bahwa 
ketika kita menerima tata cara pembaptisan dan melanjutkan dalam pertobatan, iman 
kepada Yesus Kristus, kerendahan hati, dan kepatuhan, kita dibebaskan dari penawanan 
dosa dan berada di jalan menuju ke kehidupan kekal (2 Nefi 31:17-20). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. "Baik Alma maupun Helam membenamkan diri di dalam air" (Mosia 18:14). 

Gunakan pernyataan di bawah untuk menjelaskan bagaimana Alma memiliki wewenang 
untuk membaptis dan untuk memperlihatkan bahwa Alma tidaklah membaptiskan 
dirinya sendiri ketika dia membaptiskan Helam. 

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, "Alma telah dibaptis dan memegang 
imamat sebelum kedatangan Abinadi, tetapi dia menjadi terlibat dengan para imam 
lainnya di bawah pemerintahan Raja Nuh yang jahat, dan ketika dia membaptiskan 
Helam, dia merasa dia sendiri membutuhkan suatu pembersihan maka dia 
membenamkan dirinya ke dalam air sebagai lambang dari pertobatan yang penuh" 
(.Doctrines of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R. McConkie, 3 jilid [1954-56], 2:336-37). 

2. Melayani Tuhan dengan rendah hati 

• Sebelum Alma mulai membaptis orang-orang, dia berdoa, "Ya Tuhan, curahkanlah 
RohMu ke atas hambaMu, agar ia dapat melakukan pekerjaan ini dengan kesucian 
hati" (Mosia 18:12). Bagaimana kita dapat diberkati sewaktu kita menghadapi 
pelayanan kita kepada Tuhan dalam semangat seperti ini? 

3. "Mentaati hari Sabat dan menguduskannya" (Mosia 18:23) 

• Mengapa penting agar kita mentaati hari Sabat? (Lihat Mosia 18:23, 25). Bagaimana 
anda merasa diberkati ketika anda telah menguduskan hari Sabat? Apa saja yang 
anda lakukan untuk membantu menjadikannya hari yang kudus? 

4. Membantu mereka yang membutuhkan 

• Asas-asas apa yang Alma ajarkan mengenai memberi kepada yang membutuhkan? 
(Lihat Mosia 18:27-29). Mengapa penting agar kita memberi secara rohani sama 
seperti secara jasmani? Berkat-berkat apa yang datang dari memberi dengan murah 
hati dan menerima dengan penuh syukur? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Jiwaku 
Tidak Disakiti Lagi" 
Mosia 25-28; Alma 36 

Pelajaran 
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Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Mengilhami para anggota kelas untuk terus menerus menerapkan asas pertobatan, 
menjadi dipertobatkan, dan berbagi injil. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mosia 25. Rakyat Limhi dan rakyat Alma berkumpul di negeri Zarahemla bersama 
rakyat Mosia. Limhi dan rakyatnya dibaptiskan. Raja Mosia memberi wewenang 
kepada Alma untuk mengorganisasi Gereja Allah di seluruh negeri Zarahemla. 

b. Mosia 26; 27:1-7. Banyak anggota Gereja dituntun ke dalam dosa oleh orang-orang 
yang tidak percaya. Tuhan memberitahu Alma bahwa mereka yang bertobat akan 
diampuni, tetapi mereka yang tidak bertobat tidak akan terhitung di antara umat 
Gereja. Mosia mengeluarkan pengumuman melarang orang yang percaya dan 
yang tidak percaya saling menganiaya. 

c. Mosia 27:8-31; Alma 36:6-23. Alma yang Muda dan empat putra Mosia berusaha 
menghancurkan Gereja Allah. Sebagai jawaban atas doa para ayah mereka dan 
para anggota Gereja lainnya, seorang malaikat menampakkan diri kepada mereka. 
Alma yang Muda dan para putra Mosia dipertobatkan. Alma yang Muda bersaksi 
mengenai dipertobatkannya dirinya. 

d. Mosia 27:32—28:20; Alma 36:24. Alma yang Muda dan para putra Mosia 
mendedikasikan diri mereka untuk mengkhotbahkan injil. 

2. Mintalah seorang anggota kelas mempersiapkan rangkuman singkat peristiwa-
peristiwa yang menuntun pada pertobatan Alma yang Muda dan para putra Mosia 
(Mosia 27:8-24). 

3. Bila gambar pertobatan Alma yang Muda tersedia, bersiaplah untuk 
menggunakannya dalam pelajaran (Perangkat Gambar Seni Injil 321). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tanyakan para anggota kelas: 

• Berapa banyak di antara anda adalah anggota baru yang dipertobatkan? 

Tegaskan bahwa kita kerap menggunakan istilah anggota baru yang dipertobatkan untuk 
merujuk pada seseorang yang dibaptiskan ke dalam Gereja setelah usia delapan tahun. 
Namun, dalam pengertian lain, setiap dari kita hendaknya adalah seseorang yang 
dipertobatkan. Setiap dari kita, tidak peduli kapan kita dibaptiskan, harus mendapatkan 
kesaksiannya sendiri mengenai injil Yesus Kristus. Bagi beberapa orang proses 
pertobatan ini mendadak dan dramatis, tetapi bagi kebanyakan orang ini merupakan 
proses yang tidak kentara dan bertahap. Bagi orang-orang tertentu dengan mudah 
dipertobatkan, sedangkan bagi yang lain harus berjuang untuk mengembangkan 
kesaksian dan komitmen ini. (Perhatikan bahwa pelajaran 22 membahas proses 
pertobatan ini lebih lanjut). 
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Pelajaran ini membahas lima pemuda yang, meskipun merupakan putra dari para 
pemimpin Gereja yang kuat dan setia, harus mengalami sendiri proses pertobatan 
mereka pada injil Yesus Kristus. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah pentingnya menjadi 
bertobat kepada injil Yesus Kristus, dan ajaklah anggota kelas membagikan pengalaman 
yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas yang sedang dibahas. 

1. Rakyat Limhi dan Alma bergabung dengan rakyat Mosia di negeri Zarahemla 

Bahaslah Mosia 25. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa rakyat Limhi dan rakyat Alma bergabung dengan rakyat 
Raja Mosia di Zarahemla (Mosia 22:11-14; 24:20, 23-25). Bantulah para anggota kelas 
untuk memahami bahwa kini ada empat kelompok yang bergabung di Zarahemla di 
bawah Raja Mosia: 

a. Rakyat Limhi, yang adalah keturunan Zenif dan orang lainnya yang kembali dari 
Zarahemla ke negeri Nefi. 

b. Rakyat Alma, yang telah melepaskan diri dari kelompok keturunan Zenif pada masa 
pemerintahan Nuh. 

c. Bangsa Nefi yang tetap tinggal di Zarahemla. 
d. Bangsa Mulek, penduduk asli Zarahemla. 

Jelaskan bahwa orang-orang ini kini menyebut diri mereka sendiri bangsa Nefi (Mosia 
25:12-13). 

• Mosia mengumpulkan orang-orang di Zarahemla dan membacakan catatan rakyat 
Limhi serta rakyat Alma kepada mereka (Mosia 25:5-6). Bagaimana tanggapan orang-
orang Zarahemla terhadap catatan-catatan ini? (Lihat Mosia 25:7-11). Bagaimana 
tanggapan mereka memperlihatkan kasih mereka? 

• Bagaimana anda telah memetik manfaat dari mempelajari laporan mengenai rakyat 
Limhi dan Alma? 

• Setelah Mosia selesai membaca catatan-catatan itu, dia minta Alma berbicara (Mosia 
25:14). Apa yang dibicarakan oleh Alma? (Lihat Mosia 25:15-16). Mengapa penting 
agar orang-orang itu mengingat siapa yang telah membebaskan mereka dari 
penawanan? Apa dampak dari ajaran-ajaran Alma terhadap Limhi dan rakyatnya? 
(Lihat Mosia 25:17-18). 

• Mosia memberi wewenang kepada Alma untuk "mendirikan jemaah di seluruh negeri 
Zarahemla" (Mosia 25:19-20). Bagaimana orang-orang itu dapat bertahan sebagai 
"satu gereja" setelah dikumpulkan ke dalam jemaah-jemaah yang berbeda? (Lihat 
Mosia 25:21-24). Bagaimana teladan mereka dapat membantu kita dewasa ini sewaktu 
kita menghadapi tantangan dalam bertahan menjadi "satu" dalam sebuah Gereja yang 
mendunia? 

2. Banyak anggota Gereja dituntun ke dalam dosa oleh orang-orang yang tidak 
percaya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 26; 27:1-7. 

• Mengapa banyak dari "angkatan muda" menolak untuk bergabung dengan Gereja? 
(Lihat Mosia 26:1-4). Bagaimana generasi yang lebih tua dapat membantu kaum muda 
mendapatkan kesaksian mengenai Yesus Kristus dan injilNya? Bagaimana generasi 
yang lebih tua dapat membantu kaum remaja merasakan kasih Allah dan memahami 
hubungan mereka denganNya? 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Pelajaran 20 

• Orang-orang yang tidak percaya menuntun banyak anggota Gereja ke dalam dosa. 
Apa tanggung jawab Alma terhadap para anggota Gereja yang telah berdosa? (Lihat 
Mosia 26:6-8). Tanggung jawab apa yang telah Tuhan berikan kepada para pemimpin 
Gereja dewasa ini untuk membantu para anggota yang telah melakukan dosa serius? 

• Siapa yang diajak berunding oleh Alma ketika Mosia menolak untuk menghakimi 
orang-orang yang telah berdosa? (Lihat Mosia 26:10-14). Bagaimana anda telah 
menerima bimbingan dalam tanggung jawab anda ketika anda berpaling kepada 
Allah dalam doa? 

• Apa yang Tuhan katakan harus dilakukan Alma terhadap orang-orang yang telah 
berdosa? (Lihat Mosia 26:29-30, 32). Mengapa pengakuan merupakan langkah yang 
penting dalam proses pertobatan? Mengapa penting untuk "saling mengampuni"? 
(Mosia 26:31). Bagaimana anda telah diberkati dengan memaafkan seseorang atau 
mengalami seseorang memaafkan anda? 

• Meskipun Gereja "mulai lagi memperoleh kedamaian dan menjadi sangat makmur," 
para anggota Gereja kerap dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya (Mosia 
26:37-38; 27:1). Apa yang dilakukan Raja Mosia ketika para anggota Gereja 
menggerutu mengenai penganiayaan ini? (Lihat Mosia 27:1-5). Dalam cara apa para 
anggota Gereja mungkin dianiaya dewasa ini? Apa saja cara-cara yang produktif 
untuk menangani penganiayaan? 

3. Alma yang Muda dan para putra Mosia dikunjungi oleh seorang malaikat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 27:8-31; Alma 36:6-23. Jelaskan 
bahwa bahkan setelah Mosia mengeluarkan pengumuman yang melarang penganiayaan, 
beberapa orang yang tidak percaya terus berusaha untuk menghancurkan Gereja. Mereka 
yang tidak percaya termasuk empat putra Mosia sendiri dan salah seorang putra-putra 
Alma (Mosia 27:8-9). 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk merangkum peristiwa-peristiwa yang 
menuntun pada pertobatan Alma yang Muda dan para putra Mosia (Mosia 27:8-24). Bila 
anda menggunakan gambar Alma yang Muda, peragakanlah sekarang. 

• Mengapa Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk berbicara kepada Alma yang 
Muda dan rekan-rekannya? (Lihat Mosia 27:14). Bagaimana doa dapat membantu kita 
ketika seseorang yang kita kasihi menyimpang dari injil? 

Ketika dia menjabat sebagai Komisaris Pendidikan Gereja, Jeffrey R. Holland berkata: 
"Mungkin tidak ada kepedihan jiwa manusia yang setara dengan kepedihan dari 
seorang ibu atau ayah yang khawatir akan jiwa seorang anak . . . . [Tetapi] orang tua 
tidak pernah dapat berhenti berharap atau merawat atau mempercayai. Tentunya 
mereka tidak pernah dapat berhenti berdoa. Kadang kala doa mungkin merupakan 
satu-satunya tindakan yang tersisa—tetapi doa merupakan yang paling penuh 
kekuatan di antara semuanya" ("Alma, Son of Alma," Ensign, Mar. 1977, 80-81). 

• Apa saja cara Tuhan mengirimkan bantuan sebagai jawaban terhadap doa-doa dari 
orang saleh bagi mereka yang dikasihi yang telah tersesat? (Bantulah para anggota 
kelas memahami bahwa Tuhan tidak akan selalu mengirimkan malaikat, seperti yang 
dilakukanNya kepada Alma, tetapi dia mengirimkan bantuan dalam banyak cara lain 
yang tak terhitung jumlahnya. Dia mungkin mengirimkan seorang pemimpin atau 
teman yang peka, pengajar ke rumah atau pengajar berkunjung yang penuh dedikasi, 
atau ceramah yang diilhami untuk mempengaruhi hidup dari mereka yang untuknya 
kita berdoa). Bagaimana anda telah melihat kuasa doa membantu dalam sebuah 
situasi yang tampaknya tidak mungkin diperbaiki? 

• Apa yang dikatakan malaikat kepada Alma yang Muda? (Lihat Musa 27:13-17). Apa 
yang terjadi kepada Alma yang Muda setelah malaikat pergi? (Lihat Mosia 27:18-19). 
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Bagaimana tanggapan Alma ketika dia mendengar mengenai pengalaman putranya 
dengan malaikat itu? (Lihat Mosia 27:20). Mengapa dia bersukacita? 

Jelaskan bahwa bertahun-tahun setelah pertobatannya, Alma memberitahu putranya 
Helaman mengenai pengalaman itu (Alma 36:6-24). Dengan menggunakan catatan dalam 
Mosia 27 dan Alma 36, bantulah para anggota kelas membandingkan perasaan Alma 
sebelum dan sesudah dia diampuni (pertimbangkan untuk meminta beberapa anggota 
kelas untuk melihat catatan dalam Mosia 27 sementara yang lainnya melihat catatan 
dalam Alma 36). Anda mungkin ingin merangkum pembahasan itu dalam sebuah bagan 
seperti yang di bawah ini: 

SEBELUM SESUDAH 

Jasmani dan jatuh, disingkirkan (Mosia Ditebus oleh Allah, dilahirkan dari Roh 
27:25-27; Alma 36:11) (Mosia 27:24-25; Alma 36:23) 

Mengembara melalui banyak kemalangan Direnggut dari pembakaran yang abadi 
(Mosia 27:28) (Mosia 27:28) 

Dalam empedu yang pahit dan belenggu Ditebus dari empedu yang pahit dan 
kejahatan (Mosia 27:29) belenggu kejahatan (Mosia 27:29) 

Dalam jurang yang paling gelap (Mosia Melihat cahaya Allah yang menakjubkan 
27:29) (Mosia 27:29) 

Disiksa dengan siksaan kekal (Mosia Jiwanya tidak merasakan sakit lagi (Mosia 
27:29) 27:29) 

Dilukai oleh ingatan akan dosa-dosanya Tidak lagi disiksa oleh ingatan akan dosa-
(Alma 36:17) dosanya (Alma 36:19) 

Merasakan sakit yang begitu hebat dan Merasakan sukacita yang begitu enak dan 
begitu pahit (Alma 36:20-21) begitu nikmat (Alma 36:20-21) 

Jiwanya tersiksa dengan kengerian Jiwanya mendambakan berada di hadirat 
memikirkan berada di hadirat Allah Allah (Alma 36:22) 
(Alma 36:14-15) 

• Apa yang menuntun Alma untuk dibebaskan dari penderitaannya? (lihat Alma 36:17-18). 

• Bagaimana pengalaman Alma dapat dibandingkan dengan pengalaman kita sendiri 
dalam menjadi dipertobatkan? (Lihat kutipan di bawah untuk satu kemungkinan 
jawaban). 

Penatua Bruce R. McConkie berkata: "Alma adalah sebagai sebuah pola. Kengerian 
bagi dosa yang menyelimuti dirinya, hendaknya dirasakan oleh setiap anggota 
kerajaan yang tersesat; maka pertobatan akan terjadi, seperti yang terjadi dengan 
teman Nefi kita itu" (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 229). 

4. Alma dan para putra Mosia mendedikasikan diri mereka untuk mengkhotbahkan 
injil 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mosia 27:32—28:20; Alma 36:24. 

• Apa yang dilakukan Alma yang Muda dan para putra Mosia setelah pertobatan 
mereka? (Lihat Mosia 27:32-37). Bagaimana ini memperlihatkan bahwa mereka benar-
benar dipertobatkan? Bagaimana tindakan kita mencerminkan ketulusan dan 
kedalaman pertobatan kita? 

• Mengapa para putra Mosia dan rekan-rekan mereka pergi mengkhotbahkan injil ke 
antara bangsa Laman? (Lihat Mosia 28:1-3 dan kutipan di bawah). Janji-janji apa yang 
Tuhan berikan kepada Raja Mosia sehubungan dengan upaya misionari para 
putranya? (Lihat Mosia 28:6-7). 



Pelajaran 20 

Penatua L. Tom Perry berkata: "Setelah dipertobatkan datanglah hasrat untuk berbagi 
—bukan semata karena rasa kewajiban, meskipun tanggung jawab itu dibebankan 
pada imamat, tetapi karena kasih dan penghargaan yang tulus atas apa yang baru 
saja diterima. Ketika 'mutiara yang sangat berharga' seperti itu datang ke dalam 
kehidupan kita, kita tidak dapat puas hanya untuk mengaguminya sendiri. Itu 
haruslah dibagikan!" (dalam Conference Report, Apr. 1984, 106; atau Ensign, Mei 
1984, 79). 

• Setelah kita dipertobatkan, bagaimana kita dapat meningkatkan komitmen kita untuk 
berbagi injil? 

Jelaskan bahwa setiap dari kita haruslah mengalami proses pertobatan. Meskipun itu 
mungkin lebih tak kentara dan bertahap daripada proses dipertobatkan yang dialami 
oleh Alma dan para putra Mosia, namun hasilnya akan sama. 

Bacakan Mosia 27:29. Tekankan bahwa melalui pertobatan dan Kurban Tebusan Yesus 
Kristus, kita dapat menerima pengampunan agar jiwa kita "tidak disakiti lagi." 
Kemudian kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan 
sesama. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

"Mereka menyesatkan banyak orang dengan perkataan yang muluk-muluk" 
(Mosia 26:6) 

• Bagaimana Alma yang Muda dan para putra Mosia, bersama dengan orang-orang 
yang tidak percaya lainnya, dapat menuntun banyak anggota Gereja ke dalam dosa? 
(Lihat Mosia 26:6; 27:8-9). Bagaimana rayuan muluk dapat menipu kita dan 
menyesatkan kita? Mengapa penting agar kita berhati-hati terhadap mereka yang kita 
biarkan mempengaruhi kita? (Lihat kutipan di bawah). Bagaimana landasan iman 
kepada Yesus Kristus dapat membantu kita menghindar dari pengaruh rayuan muluk 
orang yang tidak percaya? 

Penatua Ezra Taft Benson berkata: "Mencari pujian dari dunia, kita suka dihormati 
oleh orang-orang yang dihormati oleh dunia. Tetapi di dalamnya terhampar bahaya 
yang sebenarnya, karena kerap kali, untuk menerima kehormatan itu, kita harus 
menggabungkan kekuatan dengan dan mengikuti pengaruh dan kebijakan iblis yang 
sama itu yang membawa beberapa dari orang-orang itu ke kedudukan yang 
terkemuka . . . . Dewasa ini kita dicemari oleh rayuan muluk dari orang-orang 
terkemuka di dunia" (dalam Conference Report, Okt. 1964, 57; atau Improvement Era, 
Des. 1964, 1067). 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Alma... Memberi 
Keputusan Hukum Yang Adil" 

Mosia 29; Alma IA 

Membantu para anggota kelas memahami asas-asas pemerintahan yang benar dan 
menghindari penipuan imam serta kesombongan. 

Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mosia 29. Mosia mengajarkan asas-asas pemerintahan yang baik dan mengingatkan 
rakyatnya akan bahaya memiliki seorang raja. Rakyatnya mengindahkan nasihatnya 
dan menunjuk para hakim untuk menjadi para pemimpin politik mereka, dengan 
Alma yang Muda sebagai hakim ketua. 

b. Alma 1. Alma yang Muda melayani sebagai hakim ketua dan imam besar. Dia 
memerangi penipuan imam di antara rakyatnya. 

c. Alma 2-3. Amliki ingin menjadi raja tetapi ditolak oleh suara rakyat. Dia beserta para 
pengikutnya bergabung dengan bangsa Laman, menandai dahi mereka dengan warna 
merah, dan menyulut peperangan menentang bangsa Nefi yang percaya. 

d. Alma 4. Gereja makmur tetapi menjadi penuh kesombongan. Alma mengundurkan 
diri dari kursi pengadilan untuk mengabdikan diri pada pelayanan. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tuliskan kata-kata berikut di papan tulis; Monarki, Republik, Demokrasi, Teokrasi. 

• Apa arti kata-kata ini? (Gunakan definisi-definisi berikut seperlunya untuk membantu 
para anggota kelas) 

Monarki: kekuasaan mutlak oleh satu orang, seperti seorang raja 

Republik: kekuasaan oleh sekelompok wakil yang dipilih 

Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat, dengan kekuasaan di tangan mayoritas 

Teokrasi: pemerintahan dipimpin oleh Allah melalui wahyu kepada seorang nabi 

• Pemerintahan jenis apa yang dimiliki bangsa Nefi di bawah Mosia? 

Jelaskan bahwa selama bertahun-tahun Mosia melayani sebagai raja dan nabi yang 
menerima wahyu dari Allah untuk memimpin rakyatnya. Setelah pemerintahan Raja 
Mosia, Alma yang Muda ditunjuk sebagai hakim ketua atas bangsa Nefi, dengan 
demikian mulailah bentuk pemerintahan yang baru dan suatu periode zaman yang 
disebut sebagai "masa pemerintahan para hakim." Menurut tulisan suci, "Alma 
berjalan di jalan Tuhan dan ia mematuhi perintah-perintahNya dan ia memberi 
keputusan hukum yang adil" (Mosia 29:43). Pelajaran ini menjelaskan bagaimana 
sistim para hakim diorganisasi untuk menyediakan kepemimpinan yang benar dan 
menggambarkan beberapa tantangan yang dihadapi Alma sebagai hakim ketua dan 
sebagai imam besar yang memimpin bangsanya. 

Tujuan 
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Saran bagi Pengembangan 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Mosia mengajarkan asas-asas pemerintahan yang baik 

Bahaslah Mosia 29. Ajaklah para anggota kelas dengan suara keras membaca ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa ketika semua putra Raja Mosia menolak menggantikannya 
sebagai raja, maka Mosia mengirimkan pengumuman tertulis ke antara bangsanya, 
merekomendasikan sistim pemerintahan menggantikan pemerintahan raja-raja setelah 
kematiannya. 

• Nasihat apa yang Mosia berikan kepada bangsanya mengenai memiliki raja? (Lihat 
Mosia 29:13,16). Dua orang mana yang Mosia gambarkan sebagai contoh raja yang 
berbeda? (Lihat Mosia 29:13,18. Anda mungkin ingin dengan singkat mengulangi 
kembali pengaruh dari kedua raja ini terhadap rakyatnya). Bagaimana Mosia 
menggambarkan akibat atas memiliki raja yang jahat? (Lihat Mosia 29:16-18, 21-23). 

• Mosia menyarankan agar bangsanya membentuk sistim para hakim menggantikan 
pemerintahan para raja. Sifat apa yang Mosia katakan hendaknya dimiliki para hakim 
ini? (Lihat Mosia 29:11; lihat juga A&P 98:10). Mengapa sifat-sifat ini penting dalam 
diri para pemimpin dewasa ini? 

• Apa landasan hukum yang dengannya bangsa itu akan diadili? (Lihat Mosia 29:11; 
lihat juga Mosia 29:12-14). Berkat-berkat apa yang dapat dinikmati orang ketika 
mereka hidup mematuhi hukum yang didasarkan pada asas-asas yang benar? 

• Apa yang diusulkan Mosia dalam membatasi kekuasaan yang dapat diperoleh orang-
orang atau kelompok-kelompok yang jahat? (Lihat Mosia 29:24-26, 28-29. Dia 
mengusulkan agar mereka melakukan segalanya melalui suara rakyat, menunjuk para 
hakim dan membuat para hakim itu bertanggung jawab kepada rakyat, dan memiliki 
sistim naik banding terhadap para hakim yang tidak mengadili berdasarkan hukum). 

• Apa yang dikatakan Mosia akan terjadi bila mayoritas rakyat memilih kejahatan? 
(Lihat Mosia 29:27). Apa saja cara kita yang dapat membantu orang lain memahami 
dan memilih kebenaran? 

2. Alma yang Muda melayani sebagai hakim ketua dan memerangi penipuan imam. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 1. Jelaskan bahwa orang-orang itu 
telah mengikuti nasihat Mosia dan menunjuk para hakim di seluruh negeri, dengan 
Alma yang Muda sebagai hakim ketua. 

• Pada tahun pertama dari pemerintahan para hakim, seseorang bernama Nehor 
dibawa ke hadapan Alma untuk diadili (Alma 1:1-2, 15). Apa yang telah Nehor 
ajarkan kepada orang-orang itu? (Lihat Alma 1:3-4). Apa dampak dari ajarannya? 
(Lihat Alma 1:5-6). Menurut anda mengapa ajaran-ajaran Nehor menarik bagi begitu 
banyak orang? Yang mana di antara ajaran-ajaran yang sama ini pernah anda dengar 
pada zaman kita? 

• Sementara Nehor berkhotbah kepada orang itu, dia ditemui Gideon, seorang anggota 
Gereja yang melayani sebagai seorang pengajar (Alma 1:7-8; anda mungkin ingin 
mengingatkan anggota kelas bahwa Gideon telah melayani dengan tekun sebagai 
kapten bagi Raja Limhi). Bagaimana tanggapan Gideon terhadap ajaran-ajaran palsu 
Nehor? (Lihat Alma 1:7). Bagaimana mengetahui dan bersaksi mengenai firman Allah 
membantu kita mengatasi ajaran-ajaran palsu? 
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• Nehor menjadi marah kepada Gideon dan membunuhnya dengan sebilah pedang 
(Alma 1:9). Ketika orang-orang membawa Nehor ke hadapan Alma, dua kesalahan 
apa yang Alma nyatakan dia bersalah? (Lihat Alma 1:10-13. Penipuan imam dan 
pembunuhan). Apakah penipuan imam itu? (Lihat Alma 1:16; lihat juga 2 Nefi 26:29). 
Peringatan apa yang Alma berikan sehubungan dengan penipuan imam? (Lihat Alma 
1:12). Bukti apa mengenai penipuan imam yang telah anda lihat pada zaman kita? 

• Meskipun Nehor dihukum mati untuk kesalahan-kesalahannya, penipuan imam dan 
kejahatan lainnya terus menyebar ke seluruh negeri (Alma 1:15-16). Apa yang mulai 
terjadi antara mereka yang anggota Gereja dan mereka yang bukan? (Lihat Alma 1:19-22). 
Bagaimana hendaknya kita memperlakukan orang yang tidak setuju dengan 
kepercayaan kita? (Lihat A&P 38:41). 

• Bagaimana pertikaian ini mempengaruhi beberapa anggota Gereja? (Lihat Alma 1:23-24). Apa 
yang dapat kita pelajari dari mereka yang bertahan dalam Gereja Allah? (Lihat Alma 
1:25). Bagaimana kita dapat tetap "tabah dan tidak tergoyahkan" dalam mematuhi 
perintah-perintah Allah? 

Alma 1:26-30 menggambarkan suatu masa kedamaian dan kemakmuran di antara umat 
Gereja. Anda mungkin ingin membaca dengan suara keras ayat-ayat ini dan kemudian 
membahas beberapa dari pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana anggapan para imam mengenai mereka yang telah diajarnya? (Lihat 
Alma 1:26). Mengapa sikap ini penting ketika kita mengajar orang lain? Bagaimana 
anda telah diberkati oleh pengajar yang mengajar dengan kerendahan hati? 

• Bagaimana Alma menggambarkan cara para anggota Gereja memperlakukan mereka 
yang membutuhkan? (Lihat Alma 1:27). Bagaimana mengikuti teladan mereka dapat 
mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kita? 

3. Amliki berusaha menjadi raja tetapi ditolak suara rakyat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 2-3. 

• Pada tahun kelima dari pemerintahan para hakim, seseorang yang licik bernama 
Amliki diikuti oleh banyak pengikut yang ingin membuatnya menjadi raja di negeri 
itu (Alma 2:1-2). Mengapa Amliki ingin menjadi raja? (Lihat Alma 2:4). Apa yang 
mereka lakukan ketika mayoritas rakyat memberi suara menentang dia? (Lihat 
Alma 2:7-10). 

• Apa akibat dari perang pertama antara bangsa Nefi dan bangsa Amliki? (Lihat Alma 
2:16-19). Ketika Alma mengirimkan pengintai untuk mengikuti sisa dari bangsa 
Amliki, apa yang mereka amati? (Lihat Alma 2:23-25). Meskipun mereka lebih sedikit 
jumlahnya, bagaimana bangsa Nefi ini dapat mengalahkan gabungan pasukan bangsa 
Amliki dan bangsa Laman? (Lihat Alma 2:27-28). 

• Apa yang dilakukan bangsa Amliki untuk membedakan diri mereka dari bangsa 
Nefi? (Lihat Alma 3:4, 13). Bagaimana tanda-tanda ini merupakan penggenapan dari 
nubuat? (Lihat Alma 3:14-19). Mengapa penting bagi kita untuk "mengerti bahwa 
mereka sendiri telah membawa kutukan itu menimpa diri mereka"? (Alma 3:19). 

4. Gereja makmur tetapi menjadi penuh kesombongan. Alma mengundurkan diri dari 
kursi pengadilan untuk mengabdikan dirinya pada pelayanan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 4. 

• Meskipun bangsa Nefi jaya dalam peperangan melawan bangsa Amliki dan Laman, 
banyak orang Nefi telah mati, dan mereka yang tertinggal menderita kerugian besar 
di antara ternak mereka dan biji-bijian mereka (Alma 4:1-2). Apa saja akibat dari 
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penderitaan ini? (Lihat Alma 4:3-5). Bagaimana penderitaan-penderitaan kita mungkin 
membangunkan kita untuk mengingat tugas kita? 

• Berapa lama dibutuhkan para anggota Gereja untuk berbalik dari kesalehan yang 
besar kepada kesombongan dan keduniawian? (Lihat Alma 4:5-6. Satu tahun). 
Menurut anda mengapa kerap kali sulit bagi orang yang makmur untuk menghindari 
kesombongan dan materialisme? Bagaimana kita dapat menghindari dosa-dosa ini? 

• Bagaimana kesombongan mempengaruhi cara umat Gereja memperlakukan orang 
lain, baik di dalam maupun di luar Gereja? (Lihat Alma 4:8-12). Bagaimana ini 
mempengaruhi cara orang yang bukan anggota memandang Gereja? (Lihat Alma 4:10). 
Mengapa teladan para anggota Gereja penting bagi pekerjaan misionari Gereja? 
Kapan anda melihat orang dipengaruhi demi kebaikan oleh teladan anggota Gereja? 

• Apa yang Alma lakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kesombongan 
dan kedurhakaan bangsa itu? (Lihat Alma 4:15-18). Mengapa dia melakukan ini? 
(Lihat Alma 4:19). Bagaimana mengkhotbahkan firman Allah dapat "membangkitkan 
ingatan [orang] akan peringatan tugas mereka"? Bagaimana mengkhotbahkan firman 
Allah dapat "merobohkan" kesombongan, tipu muslihat, dan pertengkaran? 

• Apa yang disarankan oleh ungkapan "memberikan kesaksian yang murni" mengenai 
kuasa yang dengannya Alma mengajar? (Alma 4:19). Bagaimana hidup anda telah 
diubah dengan mendengarkan orang lain memberikan kesaksian yang murni 
mengenai injil? Masalah-masalah apa di dunia dewasa ini yang dapat dipecahkan 
dengan mengkhotbahkan dan menerapkan injil? 

Ajaklah para anggota kelas merenungkan bagaimana tantangan-tantangan yang Alma 
hadapi serupa dengan masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini, dan berapa banyak 
solusi bagi masalah-masalah ini juga serupa. 

Jelaskan bahwa dalam minggu-minggu mendatang, para anggota kelas akan mempelajari 
tanggapan Alma terhadap tantangan lainnya yang dihadapinya sebagai imam besar bagi 
rakyatnya. Doronglah para anggota kelas mengamati cara Alma mengkhotbahkan firman 
Allah untuk menangani setiap situasi yang dihadapinya. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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"Apakah Kamu Telah Menerima 
RupaNya Di Dalam Wajahmu?" 

Alma 5-7 

Membantu para anggota kelas memahami artinya mengalami perubahan hati dan 
melanjutkan dalam proses dipertobatkan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 5. Alma mendesak para anggota Gereja di Zarahemla untuk hidup 
sedemikian rupa sehingga mereka siap untuk mengalami "perubahan [hati] yang 
hebat." 

b. Alma 6. Banyak orang di Zarahemla merendahkan hati mereka dan bertobat dari 
dosa-dosa mereka. Alma dan rakyatnya menetapkan tata tertib Gereja di 
Zarahemla. 

c. Alma 7. Di lembah Gideon, Alma bersaksi mengenai Yesus Kristus. Dia 
mengimbau orang-orang untuk terus mengikuti Juruselamat. 

2. Bacaan tambahan: "Beware of Pride" (Ezra Taft Benson, Ensign, Mei 1989, 4-7; 
lihat juga Conference Report, Apr. 1989, 3 7). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Gambarkanlah dua hati yang besar di papan tulis. Jelaskan bahwa hati sering digunakan 
sebagai lambang hasrat dan kasih sayang kita. Tuliskan kata Sombong di atas salah satu 
hati itu. 

• Orang-orang yang sombong menaruh hatinya pada apa? (Mintalah dua 
anggota kelas dengan suara keras membaca Alma 4:8 dan Alma 5:53). Apa 
saja contoh dari "hal-hal keduniaan yang sia-sia"? (Tuliskan tanggapan para 
anggota kelas pada gambar hati dengan kata Sombong tertulis di atasnya). 

Tuliskan kata Rendah Hati di atas hati yang kedua. 

• Apa yang dihasratkan orang yang rendah hati? (Tuliskan tanggapan anggota 
kelas pada gambar hati dengan kata Rendah Hati tertulis di atasnya). 

Jelaskan bahwa ketika kita merendahkan hati di hadapan Allah, kita siap untuk 
"dilahirkan dari Allah" dan mengalami "perubahan yang hebat di dalam hati [kita]" 
(Alma 5:14). Pelajaran ini membahas keadaan di mana Tuhan dapat mengubah hati kita. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Alma mengajar rakyatnya bagaimana mereka dapat mengalami "perubahan 
[hati] yang hebat" 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 5. Ingatkan para anggota kelas 
bahwa Alma adalah hakim ketua dalam pemerintahan bangsa itu. Sebagai hakim ketua, 
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dia memiliki wewenang untuk menegakkan hukum negeri itu. Dia juga adalah imam 
besar yang memimpin di Gereja. Sebagai seorang imam besar, dia memiliki tanggung 
jawab untuk mengkhotbahkan firman Allah. Ketika dia melihat kejahatan para anggota 
Gereja, dia mengundurkan diri sebagai hakim ketua dan "menyerahkan diri seluruhnya 
kepada jabatan imamat tinggi . . . , kepada kesaksian firman" (Alma 4:11-20). Presiden 
Ezra Taft Benson mengajarkan mengapa menjadi penting bagi Alma untuk 
mengkhotbahkan injil Yesus Kristus daripada melayani sebagai hakim ketua: 

"Tuhan bekerja dari dalam ke luar. Dunia bekerja dari luar ke dalam . . . Dunia akan 
membentuk manusia dengan mengubah lingkungan mereka. Kristus mengubah manusia, 
yang kemudian mengubah lingkungan mereka. Dunia ingin membentuk perilaku 
manusia, tetapi Kristus dapat mengubah sifat manusia" (dalam Conference Report, Okt. 
1985, 5; atau Ensign, Nov. 1985, 6). 

• Pada awal amanatnya, Alma berbicara mengenai generasi sebelumnya, yang telah 
dibebaskan dari penawanan jasmani dan rohani (Alma 5:3-9). Menurut anda mengapa 
penting bagi bangsa itu untuk mengingat penahanan dan pembebasan leluhur 
mereka? (Sewaktu para anggota kelas membahas pertanyaan ini, anda mungkin ingin 
minta mereka membaca Alma 5:5-7). Bagaimana Alma menggambarkan leluhur 
mereka setelah Tuhan "mengubah hati mereka"? (Lihat Alma 5:7-9). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca ketiga pertanyaan dalam Alma 5:10. Apa 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? (Lihat Alma 5:11-13). Apa pesan yang 
menuntun pada "perubahan yang hebat [yang] terjadi" di hati ayah Alma? (Lihat 
Mosia 16:13-15). Apa yang terjadi kepada orang-orang yang mempercayai Alma yang 
Tua ketika dia mengajarkan mereka injil? (Lihat Alma 5:13; lihat juga Mosia 18:1-11). 
Bagaimana kesaksian orang lain mengenai Juruselamat membantu kita mengalami 
suatu perubahan hati? 

• Dalam seluruh amanatnya kepada bangsa di Zarahemla, Alma berbicara mengenai 
mengalami "perubahan [hati] yang hebat" dan "dilahirkan dari Allah" (Alma 5:14). 
Kita sering menggunakan kata dipertobatkan ketika kita berbicara mengenai 
pengalaman ini. Apakah artinya menjadi dipertobatkan? (Lihat Mosia 5:2; 27:24-26). 
Apakah dipertobatkan merupakan suatu peristiwa tunggal atau suatu proses? 

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan: "Kecuali dalam . . . keadaan yang luar 
biasa, seperti dengan Alma (Mosia 27), kelahiran kembali secara rohani merupakan 
proses. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu terjadi tahap demi tahap. Orang-orang 
yang bertobat menjadi sadar terhadap satu demi satu kenyataan rohani, sampai 
mereka menjadi sepenuhnya sadar dalam Kristus dan menjadi memenuhi syarat 
untuk tinggal di hadiratNya selamanya" (Doctrinal New Testament Commentary, 3 jilid 
[1966-73], 3:401). 

Sebagai bagian dari pembahasan ini, anda mungkin ingin membaca Alma 5:45-46 
dengan para anggota kelas. Simaklah bahwa bahkan Alma, yang telah mengalami 
suatu proses dipertobatkan yang ajaib, "berpuasa dan berdoa berhari-hari lamanya 
supaya [dia] sendiri dapat mengetahui hal-hal ini." 

Jelaskan bahwa sewaktu Alma berkhotbah kepada bangsa di Zarahemla, dia mengajukan 
kepada mereka serangkaian pertanyaan. Kita dapat menggunakan pertanyaan-
pertanyaan ini untuk memeriksa diri kita sendiri sewaktu kita melanjutkan dalam proses 
dipertobatkan itu. Mintalah para anggota kelas bergiliran membaca ayat-ayat dari Alma 
5:14-21, 26-31. Ajaklah mereka membahas pertanyaan-pertanyaan dari ayat-ayat ini yang 
khususnya berarti bagi mereka. Anda mungkin ingin menggunakan pertanyaan 
pembahasan berikut untuk mendorong peran serta dan untuk membantu para anggota 
kelas merenungkan bagaimana mereka dapat melanjutkan dalam proses dipertobatkan 
itu: 
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• Alma berbicara mengenai memiliki "rupa Allah terukir pada wajah [kita]" (Alma 5:19). 
Kata wajah merujuk pada perilaku seseorang atau pada cara wajah seseorang 
mengekspresikan karakternya. Ajaklah anggota kelas mempertimbangkan dalam hati 
bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan berikut dari Alma: "Apakah kamu 
telah menerima rupaNya di dalam wajahmu?" 

• Bagaimana dapat membantu untuk membayangkan diri kita diadili oleh Tuhan? 
(Lihat Alma 5:15-19). 

• Alma bertanya, "Jika kamu telah mengalami perubahan hati, dan jika kamu telah 
merasa akan menyanyikan lagu kasih penebusan, dapatkah kamu merasakannya 
sekarang?" (Alma 5:26). Ajaklah para anggota kelas merenungkan dalam hati 
bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan ini. Sekali seseorang "merasa akan 
menyanyikan lagu kasih penebusan," apa yang dapat menyebabkan perasaan itu 
berkurang? Apa yang dapat kita lakukan untuk melanjutkan dalam proses 
dipertobatkan? 

• Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri "tidak berbuat salah di hadapan Allah"? 
(Lihat Alma 5:27, 50-51). 

• Bagaimana kesombongan dan kedengkian membuat kita tidak siap bertemu Allah? 
(Lihat Alma 5:28-29). Mengapa kita tidak siap bertemu Allah bila kita mengejek atau 
menganiaya sesama, sebagaimana tertulis dalam ayat 30 dan 31? 

• Setelah Alma mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dia mengimbau bangsanya 
untuk bertobat dari dosa-dosa mereka (Alma 5:31-32). Kemudian dia meyakinkan 
mereka bahwa mereka dapat diampuni melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus 
(Alma 5:33-35). Ajakan apa yang Juruselamat sampaikan kepada kita? (Lihat 
Alma 5:33 35). Bagaimana ajakan ini dapat memberi kita harapan? 

• Kepada orang yang tidak saleh di Zarahemla, Alma berkata, "Seorang gembala telah 
memanggil kamu dan masih tetap memanggil kamu, tetapi kamu tidak mau 
mendengarkan suaraNya!" (Alma 5:37). Siapakah gembala yang disebut Alma? (Lihat 
Alma 5:38). Bagaimana Juruselamat memanggil kita? Apa yang dapat kita lakukan 
untuk mengindahkan suaraNya? 

• Apa yang dapat kita pelajari dari Alma 5:43-49 mengenai pemanggilan seorang nabi? 

• Alma mengingatkan bangsa itu bahwa mereka seharusnya tidak bersikeras, atau 
melanjutkan, dalam kejahatan mereka (Alma 5:53-56; simaklah bahwa Alma 
mengajukan pertanyaan "Apakah kamu akan tetap?" 4 kali). Mengapa meninggalkan 
dosa merupakan bagian yang penting dari bertobat? (Lihat Alma 5:56; lihat juga 
Mosia 16:5; A&P 58:42-43). 

• Alma memerintahkan rakyatnya, "Keluarlah kamu dari yang jahat dan pisahkanlah 
dirimu" (Alma 5:57). Bagaimana kita dapat memisahkan diri kita sendiri dari 
kejahatan sementara hidup di dunia? 

2. Alma dan rakyatnya menetapkan tata tertib Gereja di Zarahemla. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 6. 

• Setelah amanat Alma, banyak orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan 
merendahkan hati mereka di hadapan Allah (Alma 6:1-2). Mengapa orang lain tidak 
mau bertobat dari dosa-dosa mereka? (Lihat Alma 6:3. Mereka "terangkat-angkat 
dalam kesombongan hati mereka"). Bagaimana kesombongan mencegah orang dari 
bertobat? Bagaimana kita dapat mengatasi kesombongan dalam hati kita? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Penawar dari kesombongan adalah kerendahan 
hati—kelemah-lembutan, sifat penurut (lihat Alma 7:23) . . . . Biarkan kita memilih 
untuk rendah hati. Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita sendiri dengan 
mengalahkan permusuhan terhadap para saudara dan saudari kita, menilai mereka 
seperti diri kita sendiri, dan mengangkat mereka sama tinggi atau lebih tingi daripada 
kita. Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita sendiri dengan menerima 
nasihat dan teguran. . . . Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita sendiri 
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dengan memaafkan mereka yang telah menyinggung k i t a . . . . Kita dapat memilih 
untuk merendahkan hati kita dengan memberikan pelayanan yang tanpa pamrih.. . . 
Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita sendiri dengan pergi misi dan 
mengkhotbahkan firman yang dapat merendahkan hati sesama.. . . Kita dapat 
memilih untuk merendahkan hati kita sendiri dengan pergi ke bait suci lebih sering. 
Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita sendiri dengan mengakui dan 
meninggalkan dosa-dosa kita dan dilahirkan dari Allah. . . . Kita dapat memilih untuk 
merendahkan hati kita sendiri dengan mengasihi Allah, menundukkan kehendak kita 
kepada kehendakNya, dan menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita" 
(dalam Conference Report, Apr. 1989, 6; atau Ensign, Mei 1989, 6-7). 

• Alma dan rakyatnya di Zarahemla "mulai menetapkan tata tertib gereja" dengan 
mentahbiskan para imam dan penatua, membaptiskan para anggota baru, dan sering 
kali berkumpul bersama dalam puasa dan doa (Alma 6:1-6). Bagaimana tata tertib 
seperti itu di Gereja membantu kita melanjutkan dalam proses pertobatan? 

3. Alma bersaksi mengenai Yesus Kristus. Dia mengimbau orang-orang di Gideon 
untuk mengikuti Juruselamat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 7. Jelaskan bahwa setelah Alma 
mengajar di Zarahemla. Dia pergi untuk berkhotbah kepada orang-orang di lembah 
Gideon (Alma 6:8). 

• Alma memberitahu orang-orang di Gideon bahwa ada "banyaklah hal yang akan 
terjadi" tetapi bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan yang paling penting 
(Alma 7:7). Apa yang Alma ajarkan mengenai misi Juruselamat di bumi? (Lihat Alma 
7:10-13). Mengapa Juruselamat mengambil ke atas diriNya sendiri rasa sakit, 
penderitaan, kenyerian, dan dosa kita? (Lihat Alma 7:11-14. Bila pantas, ajaklah para 
anggota kelas membagikan perasaan mereka mengenai kuasa Juruselamat untuk 
memahami kebutuhan, ujian, dan penderitaan mereka, serta untuk mengambil dosa-
dosa mereka). 

• Dalam hal apa pesan Alma kepada orang-orang di Gideon berbeda dari pesannya di 
Zarahemla? Dalam hal apa pesannya serupa? Mengapa Alma mengkhotbahkan 
pertobatan kepada orang-orang di Gideon meskipun mereka berusaha untuk hidup 
dengan benar? (Lihat Alma 7:9,14-16, 22, 26). 

Mintalah seorang anggota kelas membaca Alma 7:23-25. Jelaskan bahwa ayat-ayat ini 
menggambarkan seseorang yang telah mengalami perubahan hati yang dibicarakan 
Alma dan yang melanjutkan untuk "menyanyikan lagu kasih penebusan" (Alma 5:26). 
Sewaktu kita melanjutkan proses dipertobatkan, kita akan dapat menantikan hari ketika 
kita akan diterima "di dalam Kerajaan Surga dan tidak akan keluar lagi" (Alma 7:25). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Penyajian video 

Bila Penyajian Video Kitab Mormon (53911) tersedia, tayangkanlah "Dapatkah Anda 
Membayangkan," waktu tayang 7 menit. Dalam tayangan ini, seorang pemuda 
mengajukan beberapa dari pertanyaan-pertanyaan Alma 5 kepada dirinya sendiri. Anda 
mungkin ingin melihat dahulu tayangan ini untuk menentukan apakah penanganan 
terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu mereka yang anda ajar. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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23 "Lebih Dari Seorang Saksi" 

Alma 8-12 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
memulai pelajaran. 

Meningkatkan pemahaman para anggota kelas mengenai rencana penebusan dan kuasa 
memiliki lebih dari seorang saksi untuk bersaksi mengenai kebenaran injil. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 8-9. Setelah berkhotbah di Melek, Alma menyerukan pertobatan kepada 
rakyat Amoniha, tetapi mereka menolaknya. Dia pergi tetapi diperintahkan 
malaikat untuk kembali. Alma diterima oleh Amulek, dan keduanya diperintahkan 
untuk berkhotbah di Amoniha. 

b. Alma 10. Amulek berkhotbah kepada rakyat Amoniha dan menggambarkan proses 
pertobatannya. Orang-orang itu terkejut bahwa ada saksi lain bagi ajaran-ajaran 
Alma. Amulek berdebat dengan para ahli hukum dan para hakim yang licik. 

c. Alma 11. Amulek berdebat dengan Zerom dan bersaksi mengenai kedatangan 
Kristus, pengadilan orang yang jahat, dan rencana penebusan. 

d. Alma 12. Alma lebih lanjut menjelaskan perkataan Amulek, mengingatkan 
terhadap kekerasan hati dan kejahatan serta bersaksi mengenai Kejatuhan dan 
rencana penebusan. 

2. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum kisah cara Alma dan 
Amulek bertemu (Alma 8:19-32). 

3. Mintalah dua orang anggota kelas untuk bersiap membaca dialog dalam Alma 11:21-
40, dengan satu orang membaca perkataan Amulek dan orang lainnya membaca 
perkataan Zezrom. 

4. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke kelas sebuah benda 
dalam kotak atau tas. Bawalah benda yang tidak lazim, benda yang tidak 
diperkirakan atau diyakini anggota kelas anda miliki. Pastikan bahwa kotak atau tas 
itu menutupi benda tadi dari anggota kelas. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk Perhatian 

Peragakan kotak (atau tas) dengan benda di dalamnya (lihat "Persiapan," butir 2). 
Katakan kepada para anggota kelas apa yang terdapat dalam kotak itu, tetapi jangan 
perlihatkan bendanya. Tanyakan apakah mereka percaya bahwa benda seperti itu benar-
benar ada di dalam kotak tersebut. 

Setelah para anggota kelas memiliki kesempatan menanggapi, ajaklah salah seorang dari 
mereka untuk maju dan melihat ke dalam kotak. Mintalah orang itu untuk memberitahu 
anggota kelas lainnya apa yang terdapat di dalam kotak itu. Kemudian tanyakan kepada 
anggota kelas sekali lagi apakah mereka percaya benda itu ada di dalam kotak. 

• Mengapa lebih mudah untuk percaya bahwa benda itu ada di dalam kotak setelah 
orang lain datang dan melihatnya? 

Jelaskan bahwa sewaktu Alma mengkhotbahkan pertobatan kepada orang-orang di 
Amoniha, dia disertai oleh Amulek. Pelajaran ini membahas bagaimana ajaran Alma 
diperkuat melalui kesaksian Amulek. 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Alma menyerukan pertobatan kepada rakyat Amoniha, tetapi mereka 
menolaknya. 

Bahaslah Alma 8-9. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Ingatkan para anggota kelas bahwa Alma menyerahkan kursi pengadilan 
kepada Nefiha dan memulai perjalanan misionarinya. Ini mencakup perjalanan ke kota 
Amoniha yang jahat. 

• Setelah dia menetapkan tata tertib Gereja di antara rakyat di Gideon dan Melek, Alma 
pergi berkhotbah di negeri Amoniha. Tantangan apa yang ditemuinya di sana? (Lihat 
Alma 8:8-9). Perkataan mana dalam Alma 8:10 menggambarkan intensitas upaya 
Alma di Amoniha? Bagaimana rakyat Amoniha menanggapi khotbah Alma? (Lihat 
Alma 8:11-13). 

• Apa yang terjadi sewaktu Alma meninggalkan Amoniha dan berjalan menuju kota 
Harun? (Lihat Alma 8:14-17). Menurut malaikat, alasan apa yang Alma miliki untuk 
bersukacita? (Lihat Alma 8:15). Bagaimana Alma menanggapi petunjuk malaikat itu? 
(Lihat Alma 8:18). Apa yang dapat kita pelajari dari tanggapannya? 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan secara singkat menceritakan mengenai cara 
Alma dan Amulek bertemu (Alma 8:19-32). Bila anda tidak meminta seorang anggota 
kelas melakukan hal ini, ceritakan kisah itu sendiri. 

• Bagaimana Tuhan mempersiapkan Amulek untuk berkhotbah bersama Alma? (Lihat 
Alma 8:20, 27; 10:7-11). Apa saja cara orang-orang dipersiapkan untuk melakukan 
pekerjaan Tuhan? 

• Mengapa rakyat Amoniha terus menolak peringatan Alma? (Lihat Alma 9:5). 
Argumentasi apa yang mereka gunakan untuk menolak pesannya? (Lihat Alma 9:2, 6). 

• Alma berkata bahwa orang yang jahat di Amoniha telah melupakan tradisi yang 
benar dari leluhur mereka, perintah-perintah Allah, dan pembebasan Tuhan terhadap 
leluhur mereka (Alma 9:8-11). Bagaimana kealpaan mereka menuntun pada 
kejahatan? Apa saja alasan orang melupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi 
mereka dan orang lain? Cara-cara efektif apa yang telah anda dapatkan untuk 
mengingat berkat-berkat Tuhan bagi anda? 

• Alma mengingatkan bahwa bila bangsa Nefi yang jahat di Amoniha tidak bertobat, 
hari pengadilan akan menjadi "lebih ringan" bagi bangsa Laman daripada bagi 
mereka (Alma 9:15). Mengapa demikian? (Lihat Alma 9:14 24; lihat juga Lukas 12:47-48; 
A&P 82:3). Apa yang Tuhan tuntut dari mereka yang telah menerima terang yang 
lebih besar? 

• Apa yang Alma ajarkan mengenai "banyak janji yang diulurkan kepada bangsa 
Laman"? (Alma 9:16-17). Bagaimana janji-janji ini digenapi dewasa ini? 

2. Amulek berkhotbah kepada rakyat Amoniha. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 10. Jelaskan bahwa setelah Alma 
berbicara kepada orang-orang itu, Amulek berdiri dan mulai berkhotbah kepada mereka. 
Amulek adalah keturunan Lehi dan adalah orang kaya "yang cukup dihormati" dalam 
masyarakat (Alma 10:2-4). 

• Amulek berkata bahwa dia telah "seringkah dipanggil" tetapi "tidak mau 
mendengarkan" dan bahwa dia "mengetahui mengenai hal-hal ini" tetapi "tidak mau 
tahu" (Alma 10:6). Apa saja cara Tuhan memanggil kita? Mengapa kita kadang kala 
lamban menanggapiNya? Bagaimana kita dapat lebih menerima Dia? 
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• Kapan Amulek akhirnya dipertobatkan? (Lihat Alma 10:7-11; anda mungkin ingin 
meminta seorang anggota kelas membaca dengan suara keras semua lima ayat ini). 

• Apakah maksud dari para ahli hukum yang menanyai Amulek? (Lihat Alma 10:13-16, 
31-32). Mengapa mereka tidak dapat menipunya? (Lihat Alma 10:17). 

• Amulek menegur para ahli hukum itu dan mengingatkan mereka bahwa mereka 
sedang menaruh landasan kehancuran bangsa itu (Alma 10:17-21, 27). Bagaimana 
mereka sedang menaruh landasan ini? Apa yang menahan bangsa ini dari 
dihancurkan sebelumnya? (Lihat Alma 10:22-23). Menurut anda bagaimana doa-doa 
orang yang benar membantu mengatasi dampak dari kejahatan dewasa ini? 

• Mengapa orang-orang takjub oleh perkataan Amulek? (Lihat Alma 10:12). Apa 
manfaat dari memiliki lebih dari satu saksi ketika berbagi injil? Bagaimana kita dapat 
saling mendukung dalam usaha ini? (Anda mungkin ingin menyebutkan orang-orang 
di Gereja yang mengajar dalam pasangan, seperti misionari penuh waktu, pengajar ke 
rumah, pengajar berkunjung, dan orang tua). 

Mintalah para anggota kelas mengamati sepanjang sisa pelajaran ini bagaimana Alma 
dan Amulek terus mendukung upaya satu sama lain dengan mengkhotbahkan ajaran-
ajaran yang sama. Sewaktu ajaran-ajaran ini dibahas, anda mungkin ingin 
merangkumnya di papan tulis. Bagan berikut menyediakan contoh bagaimana anda 
dapat melakukan hal ini. 

AJARAN KESAKSIAN AMULEK KESAKSIAN ALMA 

Kurban Tebusan Alma 11:40 Alma 12:33-34 

Pertobatan Alma 11:40 Alma 12:24 

Pengadilan Alma 11:41 Alma 12:14 

Kebangkitan Alma 11:41-42 Alma 12:24-25 

3. Amulek berdebat dengan Zezrom dan bersaksi mengenai Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 11. Jelaskan bahwa pasal 11 dimulai 
dengan penjabaran mengenai sistim keuangan bangsa Nefi. Mulai dari Alma 11:20 
terdapat kisah Amulek ditanyai oleh Zezrom, salah seorang ahli hukum yang paling licik 
di negeri Amoniha. 

• Bagaimana para hakim di Amoniha mendapatkan uang? (Lihat Alma 11:1, 20). 
Mengapa mereka ingin berdebat dengan Alma dan Amulek? (Lihat Alma 11:20). 

Mintalah dua anggota kelas yang ditugaskan membaca dialog antara Amulek dan 
Zezrom (terdapat di Alma 11:21-40). Atau gunakan gagasan mengajar tambahan di akhir 
pelajaran ini untuk memperkenalkan ayat-ayat ini. Kemudian bahaslah sisa pertanyaan 
di bagian ini. 

• Bajgaimana Amulek menanggapi pertanyaan Zezrom yang pertama? (Lihat Alma 
11:21-22). Bagaimana kita dapat menjaga agar perkataan dan ajaran kita selaras 
dengan Roh Tuhan? 

• Zezrom bertanya kepada Amulek apakah Yesus akan menyelamatkan orang dalam 
dosa-dosa mereka (Alma 11:34). Alasan apa yang Amulek berikan dalam menjawab 
bahwa kita tidak dapat diselamatkan di dalam dosa-dosa kita? (Lihat Alma 11:34, 37). 
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Apa perbedaan antara gagasan keliru mengenai diselamatkan di dalam dosa-dosa kita 
dengan kebenaran bahwa kita dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita? (Bila kita 
bersikap tidak mau bertobat dan tetap dalam keadaan dosa, kita tidak dapat 
diselamatkan. Bila kita bertobat, Yesus Kristus dapat menyelamatkan kita dari dosa-
dosa kita). 

• Berkat mana dari Kurban Tebusan Kristus datang kepada semua orang? (Alma 11:42-43). 
Berkat mana hanya datang kepada mereka yang beriman kepadaNya dan mematuhi 
perintah-perintahNya? (Lihat Alma 11:40-41). 

• Apa yang Amulek ajarkan mengenai kebangkitan? (Lihat Alma 11:43-45). Mengapa 
kebenaran-kebenaran ini penting untuk kita ketahui? 

4. Selanjutnya Alma menjelaskan perkataan Amulek dan mengingatkan kekerasan 
hati. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 12. Tegaskan bahwa setelah Amulek 
menjawab argumentasi Zezrom, Zezrom "mulai gemetar" (Alma 11:46). Melihat hal ini, 
Alma mulai berbicara untuk "menguatkan perkataan Amulek , . . . menyingkapkan ayat-
ayat suci lebih jauh lagi daripada yang telah dilakukan Amulek" (Alma 12:1). 

• Dari perkataan Alma kepada Zezrom dalam Alma 12:3-6, apa yang dapat kita pelajari 
mengenai apa yang diinginkan Setan dan bagaimana dia bekerja? (Tegaskan bahwa 
Setan sering berusaha menipu satu orang untuk membawa banyak orang pada 
kehancuran). Bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri terhadap siasat Setan 
yang halus? 

• Apa yang Alma ajarkan mengenai bagaimana keadaan hati kita mempengaruhi 
pengertian kita akan perkataan Allah? (Lihat Alma 12:9-11). Berkat-berkat apa datang 
kepada mereka yang tidak mengeraskan hati mereka? (Lihat Alma 12:10). Bagaimana 
kita dapat mengembangkan hati yang mengenali, memahami, dan menerima firman 
Allah? (Lihat 1 Nefi 2:16; 15:11). 

• Alma mengajarkan bahwa orang yang mengeraskan hati mereka terhadap firman 
Allah akan dihukum oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran mereka (Alma 12:13-14). 
Menurut anda mengapa Tuhan mengadili sesuai dengan pikiran kita seperti juga 
dengan perkataan dan perbuatan kita? 

• Bagaimana Alma menggambarkan keadaan dari mereka yang tidak bertobat dan 
dengan demikian mati di dalam dosa-dosa mereka? (Lihat Alma 12:14-18). Mengapa 
orang-orang ini akan "menjadi seolah-olah tidak pernah terjadi penebusan"? (Lihat 
A&P 19:16-18). 

• Alma 12:22-34 berisikan penjabaran Alma mengenai Kejatuhan Adam dan rencana 
penebusan. Apa yang Alma ajarkan mengenai tujuan dari kefanaan? (Lihat Alma 
12:24). Bagaimana suatu pemahanan akan asas ini dapat membantu kita hidup lebih 
saleh? 

• Mengapa penting bahwa "Allah memberi [Adam dan Hawa] perintah-perintah, setelah 
memberitahukan kepada mereka tentang rencana-rencana penebusan"? (Alma 12:32). 
Bagaimana pemahaman mengenai rencana penebusan membantu kita mematuhi 
perintah-perintah? Bagaimana orang tua dan pengajar dapat menerapkan asas ini 
ketika mereka mengajarkan pentingnya perintah-perintah? 

• Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah telah mempersiapkan 
sebuah rencana bagi penebusan kita? Apa yang diajarkan rencana penebusan kepada 
kita mengenai keadilan dan belas kasihan Allah? 

Tegaskan bahwa sewaktu Alma dan Amulek bekerja bersama sebagai para saksi injil 
Yesus Kristus, mereka saling menguatkan dan menyampaikan ajaran-ajaran yang kuat 
mengenai rencana penebusan. Ajaklah para anggota kelas mencari kesempatan untuk 
saling menguatkan dalam memberikan kesaksian mengenai injil. 

Rangkuman 
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Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan Zezrom 

Dengan tulisan suci mereka tertutup dan tanpa pembahasan sebelumnya, mintalah para 
anggota kelas berusaha menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan yang Zezrom 
ajukan kepada Amulek, yang tercatat dalam Alma 11:26-39. Bandingkan jawaban yang 
mereka berikan dengan yang diberikan oleh Amulek. Kemudian bahaslah bagaimana 
Zezrom berusaha memperdaya Amulek dalam memberikan jawaban yang bertentangan. 
Tegaskan bahwa adalah penting untuk memahami asas-asas injil dan mencari bimbingan 
Roh Kudus agar kita dapat siap bagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Berilah Kami Kekuatan 
Sesuai Dengan Iman Kami 
Di Dalam Kristus" 
Alma 13-16 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas menyadari pentingnya menghormati peranan, 
pemanggilan, dan tanggung jawab keimamatan mereka yang telah ditahbiskan 
sebelumnya serta membantu mereka memahami bahwa mengikuti nasihat para nabi 
membantu kita memasuki perhentian Tuhan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Alma 13. Alma memberikan amanat yang penuh kekuatan mengenai keimamatan 

dan ajaran tentang pentahbisan sebelumnya. 
b. Alma 14. Alma, Amulek, dan orang percaya lainnya dianiaya karena kesalehan 

mereka. Tuhan membebaskan Alma dan Amulek dari penjara karena iman mereka 
kepada Kristus. 

c. Alma 15. Zezrom disembuhkan dan dibaptiskan. Banyak orang di Sidom 
dibaptiskan. 

d. Alma 16. Perkataan Alma digenapi ketika bangsa Laman menghancurkan 
Amoniha. Tuhan mempersiapkan hati bangsa itu untuk menerima perkataan yang 
dikhotbahkan oleh Alma, Amulek, dan lainnya. 

2. Bacaan tambahan: Joseph Smith Translation, Genesis 14:25-40; Eter 12:12-13. 

3. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke kelas sebuah gambar 
yang memperlihatkan seorang pria menerima imamat, misalnya Kristus Menetapkan 
para Rasul (62557; Perangkat Gambar Seni Injil 211) atau Pemulihan Imamat 
Melkisedek (62371; Perangkat Gambar Seni Injil 408). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Beritahu para anggota kelas bahwa anda akan menuliskan di papan tulis salah satu 
pertanyaan terpenting yang dapat kita ajukan. Kemudian tuliskan di papan tulis kata 
tanya Bagaimana? 

Jelaskan bahwa pertanyaan ini penting bila berkaitan dengan perilaku pribadi kita. 
Untuk menggambarkan hal ini, mintalah para anggota kelas untuk membayangkan yang 
berikut: 

a. Seorang pemuda tahu bahwa dia perlu berada di tempat tertentu pada waktu 
tertentu, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya mencapai tempat itu. 

b. Seorang wanita tahu bahwa dia perlu dibaptis, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus 
melakukannya. 

c. Seorang pria tahu bahwa Yesus adalah Juruselamat, tetapi dia tidak tahu bagaimana 
caranya datang kepadaNya. (Sewaktu anda membagikan contoh ini, anda mungkin 
ingin meminta para anggota kelas untuk membaca 1 Nefi 15:14). 

Jelaskan bahwa ketika Alma mengajar orang-orang di Amoniha, dia berbicara mengenai 
satu cara kita dapat mengetahui bagaimana datang kepada Kristus. Daripada 
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menggunakan kata bagaimana, dia menggunakan ungkapan "dengan cara bagaimana." 
Mintalah seorang anggota kelas membaca Alma 13:1-2. 

Peragakan sebuah gambar mengenai pentahbisan imamat (lihat "Persiapan," butir 3). 
Jelaskan bahwa sebagian dari pelajaran ini membahas bagaimana tata tertib keimamatan 
membantu kita "mengetahui dengan cara bagaimana menantikan [sang] Putra untuk 
penebusan" (Alma 13:2). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Alma memberikan amanat yang penuh kekuatan mengenai keimamatan dan 
pentahbisan sebelumnya. 

Bahaslah Alma 13. Mintalah anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat yang 
dipilih. Jelaskan bahwa setelah Alma mengajar Zezrom dan orang lainnya di Amoniha 
mengenai rencana penebusan, dia bersaksi mengenai keimamatan dan ajaran tentang 
pentahbisan sebelumnya. Tegaskan bahwa para imam yang dibicarakan oleh Alma 
dalam amanat ini adalah para imam besar dalam Imamat Melkisedek (Alma 13:10). 

• Kapankah seseorang pertama kali "dipanggil dan disiapkan" untuk ditahbiskan pada 
keimamatan? (Lihat Alma 13:3). 

Nabi Joseph Smith berkata, "Setiap orang yang memiliki pemanggilan untuk 
melayani penduduk dunia telah ditahbiskan untuk tujuan khusus itu di dalam Sidang 
Raya surga sebelum dunia ini dijadikan" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 365). 

• Bagaimana orang memperlihatkan di kehidupan fana bahwa mereka layak untuk 
ditahbiskan sebelumnya untuk menerima Imamat Melkisedek? (Lihat Alma 13:3-5). 
Apa yang harus dilakukan orang dalam kehidupan ini agar tetap layak akan 
pentahbisan mereka yang sebelumnya? (Lihat Alma 13:8-10). 

• Bagaimana hendaknya ajaran Alma mengenai pentahbisan sebelumnya 
mempengaruhi cara. kita mendukung mereka yang dipanggil untuk memimpin kita? 
Bagaimana hendaknya ajaran-ajaran ini mempengaruhi tanggapan kita ketika para 
pemimpin imamat menyampaikan pemanggilan atau tugas lainnya kepada kita? 

Presiden Spencer W. Kimball mengajarkan: "Sebelum kita datang ke sini, para wanita 
yang setia diberi tugas-tugas tertentu sementara para pria yang setia ditahbiskan 
sebelumnya pada tugas-tugas keimamatan tertentu. Sementara kita kini tidak 
mengingat rinciannya, ini tidaklah mengubah kenyataan yang mulia dari apa yang 
pernah kita setujui. Anda bertanggung jawab atas hal-hal yang dahulu sekali dituntut 
dari anda sama seperti mereka yang kita dukung sebagai para nabi dan rasul!" ("The 
Role of Righteous Women," Ensign, Nov. 1979,102). 

• Alma berkata bahwa kaum pria menerima Imamat Melkisedek agar mereka dapat 
"mengajarkan perintah-perintah [Allah] kepada anak-anak manusia, supaya mereka 
juga dapat memasuki perhentianNya" (Alma 13:6; lihat juga ayat 1). Kesempatan apa 
yang dimiliki para pemegang Imamat Melkisedek untuk mengajar? Apakah artinya 
memasuki perhentian Tuhan? (Lihat kutipan di bawah). Mengapa menurut anda kita 
perlu mengajarkan dan mempelajari injil agar dapat memasuki perhentian Tuhan? 

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan: "Perhentian Tuhan, sejauh menyangkut 
kaum fana, adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang sempurna mengenai 
keilahian dari pekerjaan zaman akhir yang agung. [Presiden Joseph F. Smith berkata,] 
'Itu berarti memasuki pengetahuan dan kasih Allah, memiliki iman pada tujuanNya 
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dan pada rencanaNya, sampai ke satu titik kita tahu kita benar, dan bahwa kita tidak 
memburu sesuatu yang lain, kita tidak terganggu oleh setiap hembusan ajaran, atau 
oleh kelicikan dan kelicinan manusia yang menunggu untuk menipu/ Itu adalah 
'perhentian dari kekacauan keagamaan dunia; dari seruan yang terdengar, di sini dan 
di sana, lihat, Mesias ada di sini, atau: lihat, Mesias ada di sana/ (Gospel Doctrine, edisi 
ke 5, him. 58, 125-126). Perhentian Tuhan, dalam kekekalan, adalah mewarisi hidup 
yang kekal, mendapatkan kegenapan dari kemuliaan Tuhan (A&P 84:24)." (Mormon 
Doctrine, edisi ke 2 [1966], 633). 

• Bagaimana kita menjadi murni agar kita dapat diperkenankan memasuki perhentian 
Tuhan? (Lihat Alma 13:11-12). Bagaimana kita harus hidup agar kita dapat 
dikuduskan melalui darah Anak Domba dan oleh Roh Kudus? (Lihat Alma 13:12-13, 
16, 27-29; 3 Nefi 27:19-20). 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Alma 13:2,16. Kemudian 
ulangi kembali ayat-ayat yang tertulis di bawah. Bantulah para anggota kelas memahami 
beberapa cara di mana tata tertib keimamatan dapat membantu kita mengetahui caranya 
memandang kepada Juruselamat untuk penebusan. Berikan penekanan khusus pada 
perkataan dan ungkapan dalam cetak miring. 

a. Alma 13:3-4. (Mereka yang ditahbiskan sebelumnya untuk menerima Imamat 
Melkisedek telah "dipanggil dan disiapkan . . . karena iman mereka yang sangat besar 
dan perbuatan baik mereka"). 

b. Alma 13:6. (Mereka "ditahbiskan [ditahbiskan sebelumnyal . . . untuk mengajarkan 
perintah-perintah [Allah] kepada anak-anak manusia, supaya mereka juga dapat 
memasuki perhentianNya"). 

c. Alma 13:8. (Dalam kehidupan ini, mereka "ditahbiskan dengan satu tata cara kudus"). 
d. Alma 13:10. (Mereka memperlihatkan bahwa mereka layak akan pentahbisan mereka 

sebelumnya melalui iman dan perbuatan baik yang berkelanjutan serta melalui 
pertobatan). 

• Bagaimana iman dan pertobatan membantu kita memandang kepada Yesus Kristus 
untuk penebusan? Bagaimana perbuatan baik dan kepatuhan pada perintah-perintah 
membantu kita memandang kepadaNya? Bagaimana tata cara keimamatan membantu 
kita memandang kepadaNya? 

• Alma berbicara mengenai Melkisedek sebagai teladan dari seorang imam besar yang 
hebat (Alma 13:14-15). Apa yang dapat kita pelajari dari teladan Melkisedek? (Lihat 
Alma 13:17-18; lihat juga Joseph Smith Translation, Genesis 14:25-40). 

• Apa yang dapat kita pelajari dari Alma 13:27 mengenai kasih Alma bagi rakyat 
Amoniha? 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca permohonan Alma kepada orang-orang itu 
sebagaimana dicatat dalam Alma 13:27-29. Mengapa penting untuk tidak menunda-
nunda pertobatan? (Lihat Alma 34:32-36). Berkat-berkat apa yang akan kita terima 
sewaktu kita "berjaga-jaga serta berdoa terus menerus" (Lihat Alma 13:28). 
Bagaimana kita dapat memiliki "pengharapan bahwa [kita] akan menerima hidup 
yang kekal"? (Lihat Alma 13:29; Moroni 7:41). 

2. Alma, Amulek, dan orang percaya lainnya dianiaya karena kesalehan mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 14. 

• Banyak orang di Amoniha mempercayai ajaran-ajaran Alma dan Amulek serta mulai 
bertobat dan menelaah tulisan suci (Alma 14:1). Namun, kebanyakan orang menjadi 
marah dan menganiaya Alma dan Amulek (Alma 14:2-5). Mengapa sebagian orang 
menjadi marah ketika mereka dipanggil pada pertobatan? (Lihat 1 Nefi 16:1-3). 

• Apa yang Zezrom lakukan ketika dia melihat "apa yang menjadi akibat dari 
tindakannya di antara rakyat itu"? (Lihat Alma 14:6-7). Bagaimana rakyat menanggapi 
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ketika Zezrom mengakui kesalahannya serta membela Alma dan Amulek? (Lihat 
Alma 14:7). 

• Apa yang dilakukan rakyat Amoniha yang jahat terhadap orang-orang yang percaya 
pada firman Allah? (Lihat Alma 14:7-9). Mengapa Tuhan memperkenankan hal ini 
terjadi? (Lihat Alma 14:10-11; 60:13). Mengapa merupakan kehendak Tuhan agar 
hidup Alma dan Amulek diselamatkan? (Lihat Alma 14:12-13). 

• Setelah dianiaya dalam penjara selama berhari-hari, bagaimana Alma dan Amulek 
akhirnya dibebaskan? (Lihat Alma 14:26-29; Eter 12:12-13. Mereka diberi kekuatan dan 
kuasa "sesuai dengan iman mereka di dalam Kristus"). Dari hal apa saja kita perlu 
dibebaskan? Mengapa iman kita harus dipusatkan kepada Kristus untuk menuntun 
kita ke arah pembebasan? (Lihat Mosia 3:17; Moroni 7:33). 

3. Zezrom disembuhkan dan dibaptiskan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 15. Jelaskan bahwa setelah Tuhan 
membebaskan mereka dari penjara, Alma dan Amulek pergi ke negeri Sidon. Di sana 
mereka bertemu dengan orang-orang yang telah diusir dari Amoniha dan dirajam karena 
kepercayaan mereka pada firman Allah (Alma 15:1; lihat juga Alma 14:7). Zezrom adalah 
salah seorang di antaranya (Alma 15:3). 

• Zezrom menderita baik secara rohani maupun jasmani karena kejahatannya, tetapi "ia 
mulai berbesar hati" ketika ia mendengar bahwa Alma dan Amulek berada di Sidom 
(Alma 15:3-4). Apa yang dimintanya dari Alma dan Amulek? (Lihat Alma 15:5). Apa 
yang hal ini ungkapkan mengenai rasa percayanya kepada mereka? Kepada siapa dia 
perlu meletakkan rasa percayanya agar dapat disembuhkan? (Lihat Alma 15:6-10). 

• Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Zezrom setelah dia disembuhkan? (Lihat 
Alma 15:11-12). 

• Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Amoniha, rakyat di Sidon mempercayai 
pesan yang diajarkan oleh Alma dan Amulek serta dibaptiskan (Alma 15:12-15). Alma 
melihat bahwa mereka "mengendalikan kesombongan hati mereka" (Alma 15:17; 
simaklah bahwa kata mengendalikan berarti menghambat atau menghentikan). Apa 
yang dilakukan orang-orang itu ketika mereka menjadi lebih rendah hati? (Lihat 
Alma 15:17). Mengapa penting merendahkan hati kita sendiri di hadapan Allah agar 
dapat benar-benar memujaNya? 

• Apa yang Amulek kurbankan dengan memilih mematuhi injil dan melayani sebagai 
seorang misionari? (Lihat Alma 15:16). Apa yang diperolehnya? (Lihat Alma 8:30; 
34:1, 8; Eter 12:12-13). Pengurbanan apa yang telah anda buat dalam memilih untuk 
mematuhi dan mengajar injil? Bagaimana anda telah diberkati karenanya? 

• Apa yang Alma lakukan bagi Amulek setelah Gereja ditegakkan di Sidom? (Lihat 
Alma 15:18). Apa yang diungkapkan oleh tindakan ini mengenai Alma? Dalam hal 
apa kita dapat melayani sesama dan menguatkan mereka dalam Tuhan? 

4. Perkataan Alma digenapi ketika bangsa Laman menghancurkan Amoniha. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 16. 

• Sekitar satu tahun setelah Alma dan Amulek berkhotbah di Amoniha, bangsa Laman 
menyerbu negeri-negeri bangsa Nefi (Alma 16:1-2). Apa yang terjadi kepada bangsa 
Nefi di Amoniha? (Lihat Alma 16:2-3, 9-11). Bagaimana ini merupakan penggenapan 
dari nubuat Alma (Lihat Alma 9:4-5, 12, 18). 

• Mengapa Zoram dan para pengikutnya dapat menceraiberaikan bangsa Laman dan 
menyelamatkan saudara-saudara lelaki mereka yang telah dijadikan tawanan? (Lihat 
Alma 16:4-8). Apa yang dapat kita pelajari dengan membandingkan kehancuran 
Amoniha dengan keberhasilan tentara Zoram? (Bandingkan Alma 9:1-8 dan 15:15 
dengan Alma 16:4-6; lihat juga 2 Nefi 4:34. Tekankan bahwa kita hendaknya percaya 
kepada Allah dan para nabiNya daripada pada pengetahuan, kekuasaan, atau harta 
duniawi). 
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• Setelah kehancuran Amoniha, Tuhan mempersiapkan hati orang-orang itu untuk 
menerima perkataan yang dikhotbahkan oleh Alma, Amulek, dan lainnya yang 
dipilih untuk pekerjaan itu (Alma 16:13-21). Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan 
hati orang-orang itu untuk menerima firmanNya? (Lihat Alma 16:16). Bagaimana kita 
dapat memastikan bahwa kita mengkhotbahkan firman Allah "secara murni"? (Lihat 
Alma 16:21; juga lihat Mosia 18:18-20; A&P 52:9). 

Ajaklah para anggota kelas berbagi wawasan dan kesan yang mereka terima sewaktu 
mereka membahas Alma 13-16. 

Bacakan Matius 11:28-30 dan Alma 13:27-29. Tekankan bahwa dalam dunia yang 
dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan, adalah menghibur untuk mengetahui 
bahwa melalui imamat kita dapat "mengetahui dengan cara bagaimana menantikan 
[sang] Putra untuk penebusan" (Alma 13:2). Sewaktu kita memandang Tuhan, percaya 
kepadaNya, dan mengikuti nasihat para nabiNya, kita dapat memasuki perhentianNya. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

"Sesuai dengan pra pengetahuan Allah" (Alma 13:3) 

Bacakan pernyataan Presiden Ezra Taft Benson berikut untuk menguatkan pemahaman 
para anggota kelas mengenai pentahbisan mereka sebelumnya. 

"Allah telah mencadangkan anda untuk membuat pemunculan anda di hari-hari terakhir 
sebelum kedatangan Tuhan yang kedua . . . Allah telah menyimpan untuk [hari-hari 
terakhir] sebagian dari anak-anakNya yang terkuat, yang akan membantu menyandang 
kerajaan dengan berjaya. Di situlah anda mulai berperan, karena anda adalah generasi 
yang harus siap untuk menemui Allah anda.. . . 

"Dalam segala zaman para nabi telah melihat melalui serambi waktu sampai zaman kita. 
Bermiliar-miliar dari yang telah meninggal dan mereka yang masih harus lahir 
mengarahkan mata mereka kepada kita. janganlah berbuat kesalahan mengenai hal ini 
anda adalah generasi yang telah ditandai. Tidak pernah dituntut lebih banyak dari orang 
yang setia dalam suatu kurun waktu yang demikian singkatnya daripada kita" (The 
Teachings of Ezra Taft benson [1988], 104-5). 
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25 "Mereka Mengajar Dengan 
Kekuatan Dan Kekuasaan Allah" 

Alma 17-22 

Mengilhami para anggota kelas untuk mengikuti teladan para putra Mosia dengan 
berbagi injil dan melayani sesama. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 17:1-18. Para putra Mosia mengkhotbahkan injil kepada bangsa Laman. 
b. Alma 17:19-39; 18; 19. Amon melayani dan mengajar Raja Lamoni. Raja dan 

permaisuri beserta banyak bangsa Laman dipertobatkan. 
c. Alma 20-22. Amon dibimbing oleh Roh untuk membebaskan saudara-saudaranya 

dari penjara. Ayah Lamoni dipertobatkan. 
2. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum Alma 17:19-39. Mintalah 

dia untuk melaporkan tentang peristiwa-peristiwa dalam laporan itu bukan tentang 
ajaran atau penerapan pribadi, yang akan dibahas di kelas setelah laporannya. 

3. Bila gambar Amon Membela Ternak Raja Lamoni tersedia, bersiaplah untuk 
menggunakannya dalam pelajaran (62535; Perangkat Gambar Seni Injil 310). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tuliskan ungkapan berikut di papan tulis: Mengetahui, Merasakan, Melakukan 

• Bagaimana ungkapan-ungkapan ini dapat berkaitan dengan pekerjaan misionari? 

Penatua Carlos E. Asay menceritakan pengalaman berikut: 
"Belum lama ini, saya mendengar kesaksian dari seorang anggota yang baru 
dipertobatkan—seorang pemuda yang jelas-jelas disentuh oleh Roh. Di antara banyak 
hal lainnya, dia menyatakan bahwa adalah hasratnya yang besar untuk berbagi injil 
yang dipulihkan dengan keluarga dan teman-temannya. Dengan air mata berlinang di 
matanya dan getaran pada suaranya, dia berkata: 

"'Saya ingin mereka mengetahui apa yang saya ketahui. 
"'Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. 
"'Saya ingin mereka melakukan apa yang telah saya lakukan.' 
"Ada semangat misionari—semangat yang mendesak kita untuk hidup di luar diri 
kita sendiri dan untuk memperhatikan kesejahteraan sesama. Dan siapa pun yang 
pernah melayani misi yang terhormat, menolong dalam proses dipertobatkannya 
seorang teman, menunjang seorang putra atau putri di ladang misi, atau menikmati 
hubungan yang dekat dengan misionari akan bersaksi mengenai kebenarannya" 
(dalam Conference Report, Okt. 1976, 58; atau Ensign, Nov. 1976, 42). 

Jelaskan bahwa setelah para putra Mosia dipertobatkan, mereka merasakan hasrat yang 
besar untuk berbagi injil dengan sesama. Pengalaman mereka menyediakan beberapa di 
antara contoh pelayanan misionari yang terbesar dalam tulisan suci. Pelajaran ini 
membahas bagaimana mereka dapat menjadi alat di dalam tangan Allah dalam 
membawa bangsa Laman pada pengetahuan akan kebenaran. 

Tujuan 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas membagikan 
pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci tersebut. 

1. Para putra Mosia mengkhotbahkan injil kepada bangsa Laman. 

Jelaskan bahwa sewaktu Alma melakukan perjalanan ke Manti, dia bertemu dengan para 
putra Raja Mosia, yang kembali dari misi 14 tahun mereka ke tengah bangsa Laman. 
Alma 17-26 mencatat pengalaman dan khotbah para putra Mosia selama misi mereka. 
Baca dan bahaslah Alma 17:1-18. 

• Mengapa para putra Mosia merupakan pengajar yang demikian penuh kekuatan dan 
efektif? (Lihat Alma 17:2-4. Tuliskan di papan tulis judul Kunci-kunci Keberhasilan 
Pekerjaan Misionari. Di bawah judul itu, tuliskan Belajar, berpuasa, dan berdoa). 
Bagaimana kelayakan dan persiapan pribadi mempengaruhi kemampuan kita untuk 
menjadi alat yang efektif bagi Tuhan? Bagaimana anda telah melihat seorang 
misionari atau orang lainnya diberkati karena persiapan pribadi? 

• Pengorbanan apa yang dilakukan para putra Mosia untuk melakukan pekerjaan 
misionari mereka? (Lihat Alma 17:5-6). Mengapa mereka bersedia melakukan ini? 
(Lihat Alma 17:9,16; lihat juga Mosia 28:1-3. Di papan tulis tuliskan Mengasihi Allah 
dan sesama). Bagaimana kita dapat mengembangkan kasih dan perhatian bagi sesama, 
seperti yang diperlihatkan oleh para putra Mosia? 

• Para putra Mosia pergi untuk berkhotbah kepada "bangsa yang buas dan kejam dan 
ganas" (Alma 17:14). Penghiburan dan nasihat apa yang Tuhan berikan kepada 
mereka untuk membantu menyiapkan mereka bagi misi mereka? (Lihat Alma 17:10-
11). Bagaimana perasaan para putra Mosia setelah menerima penghiburan dan 
petunjuk dari Tuhan? (Lihat Alma 17:12). Bagaimana ayat-ayat ini dapat membantu 
kita sewaktu kita menghadapi tantangan dalam pemanggilan kita? 

2. Amon melayani dan mengajar Raja Lamoni, dan banyak orang dipertobatkan. 

Mintalah anggota kelas yang ditugaskan untuk merangkum peristiwa-peristiwa yang 
digambarkan dalam Alma 17:19-39. Kemudian bacakan dan bahaslah ayat-ayat yang 
dipilih dari Alma 17:19-39; 18; 19. Bila anda menggunakan gambar Amon membela 
ternak raja, peragakanlah sekarang. 

• Mengapa hati Amon menjadi "menggembung dengan kesukaan" ketika ternak raja 
terceraiberai? (Lihat Alma 17:29). Bagaimana Amon mengubahnya menjadi suatu 
pengalaman yang positif? (Lihat Alma 17:30-39). 

• Bagaimana tanggapan raja ketika para pelayannya memberitahu kepadanya cara 
Amon membela ternaknya? (Lihat Alma 18:2 5). Apa yang sedang dilakukan Amon 
ketika raja menanyakan di mana dia berada? (Lihat Alma 18:8-9JDi papan tulis 
tuliskan Memberi pelayanan dan mengembangkan rasa percaya). Bagaimana ini membantu 
menyiapkan Raja Lamoni untuk diajar? (Lihat Alma 18:10-11). 

• Bagaimana para pelayan raja menyebut Amon ketika dia datang menemui raja? (Lihat 
Alma 18:13). Bagaimana perkataan Amon kepada Raja Lamoni memperlihatkan 
bahwa Amon masih tetap seorang pelayan yang rendah hati? (Lihat Alma 18:14-17). 

• Menurut anda mengapa penting bagi Amon untuk melayani raja sebelum berusaha 
untuk mengajarnya? Bagaimana melayani dan mengembangkan hubungan rasa 
percaya dengan sesama dapat membantu kita menyajikan pesan injil kepada mereka? 
Dalam cara apa kita dapat melayani mereka yang kita ajar? 

• Sewaktu Amon mulai mengajar Raja Lamoni, bagaimana dia membantunya 
mendapatkan pemahaman mengenai Allah dan surga? (Lihat Alma 18:24-33. Dia 
mengajar dalam cara yang dapat dimengerti raja). Bagaimana kita dapat mengikuti 
teladan ini ketika mengajarkan injil? 
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• Setelah membina suatu tingkatan pengertian dengan Raja Lamoni, ajaran-ajaran 
penting apa yang Amon ajarkan kepadanya? (Lihat Alma 18:34-39. Di papan tulis 
tuliskan Mengajarkan rencana penebusan dari tulisan suci). Mengapa Kitab Mormon 
merupakan alat yang penting dalam mengajarkan kebenaran-kebenaran tersebut 
dewasa ini? 

• Apa yang Raja Lamoni lakukan setelah mendengar dan mempercayai perkataan 
Amon? (Lihat Alma 18:40-41). Mengapa penting bagi orang untuk mencari 
pengampunan ketika mereka diajarkan asas-asas injil? Mengapa doa penting dalam 
proses pertobatan? 

• Setelah berdoa, Raja Lamoni terjatuh ke tanah. Bagaimana ratu memperlihatkan 
imannya ketika Lamoni terlihat bagaikan mati? (Lihat Alma 19:1-5, 8-9). 

• Apa yang Lamoni tekankan ketika dia berbicara kepada ratu setelah proses 
pertobatan dirinya? (Lihat Alma 19:12-13). 

• Setelah berbicara dengan ratu, Lamoni kembali terjatuh ke tanah, demikian juga ratu 
dan semua pelayan kecuali Abis (Alma 19:13,15-16). Siapakah Abis? (Lihat Alma 19:16-17. 
Sewaktu anggota kelas membahas tentang Abis, anda mungkin ingin menekankan 
betapa dia menjadi teladan dengan tetap bertahan dipertobatkan kepada Tuhan 
meskipun orang-orang disekitar kita tidak). Apa yang Abis lakukan ketika dia 
memahami apa yang telah terjadi? (Lihat Alma 19:17). Bagaimana kita dapat lebih 
menyadari dan menggunakan kesempatan untuk berbagi injil? 

• Apa saja tanggapan yang berbeda dari orang-orang ketika mereka tiba di rumah raja? 
(Lihat Alma 19:18-28). Bagaimana Abis berusaha menangani pertikaian di antara 
orang-orang itu? (Lihat Alma 19:28-29). Bagaimana raja dan ratu memperlihatkan 
pertobatan mereka setelah mereka bangkit? (Lihat Alma 19:29-31, 33). 

• Menurut anda, apa yang Mormon ingin kita pelajari dari pengalaman Amon dan Raja 
Lamoni beserta rakyatnya? (Lihat Alma 19:36. Jawaban dapat mencakup bahwa 
lengan Tuhan "diulurkan kepada semua orang yang mau bertobat dan mempercayai 
namaNya"). 

3. Amon dibimbing Roh untuk membebaskan saudara-saudaranya. Ayah Lamoni 
dipertobatkan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 20-22. 

• Apa yang Lamoni ingin lakukan setelah Gereja ditegakkan dalam kerajaannya? (Lihat 
Alma 20:1). Mengapa penting bagi para anggota baru untuk membagikan kesaksian 
mereka dengan orang lain? Bagaimana kita dapat terus memiliki semangat seperti itu? 

• Bagaimana pembicaraan antara Lamoni dan ayahnya memperlihatkan kesungguhan 
pertobatan Lamoni? (Lihat Alma 20:13-15). 

• Apa yang mengejutkan ayah Raja Lamoni mengenai Amon? (Lihat Alma 20:26-27). 
Mengapa kasih dan kesaksian begitu kuatnya dalam melembutkan hati seseorang? 
(Ajaklah anggota kelas untuk membagikan pengalaman mengenai bagaimana kasih 
dan kesaksian orang lain telah melembutkan hati mereka atau hati anggota keluarga 
atau teman mereka). 

Jelaskan bahwa Alma 21 memulai laporan mengenai saudara lelaki Amon, Harun, dan 
saudara-saudaranya. Mereka mengkhotbahkan injil kepada bangsa Amaleki dan Amulon 
di Yerusalem, tetapi orang-orang Nefi yang murtad ini terlalu keras hati dan menolak 
mendengarkan. Harun dan saudara-saudaranya pergi, lalu mereka mulai berkhotbah di 
negeri Midoni, di mana mereka dilemparkan ke dalam penjara dan diperlakukan tidak 
baik. 

• Apa yang dilakukan Harun dan saudara-saudaranya segera setelah mereka 
dilepaskan dari penjara dan diberi makanan serta pakaian? (Lihat Alma 21:14-15. Di 
papan tulis tuliskan Maju terus terlepas dari kesengsaraan). Mengapa penting bagi kita 
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Pelajaran 25 

untuk melanjutkan pekerjaan kita di kerajaan Allah, bahkan ketika kita menghadapi 
penderitaan dan kesengsaraan? 

• Bagaimana Harun dan saudara-saudaranya mengetahui kemana mereka hendaknya 
pergi untuk mengajarkan injil? (Lihat Alma 21:16). Bagaimana mereka diberkati ketika 
mereka dipimpin oleh Roh? (Lihat Alma 21:17). Bagaimana anda telah diberkati 
dengan mengindahkan bisikan Roh? 

• Harun dibimbing Roh ke rumah ayah Raja Lamoni (Alma 22:1). Bagaimana teladan 
Amon telah membantu menyiapkan ayah Lamoni untuk diajar? (Lihat Alma 22:2-3. Di 
papan tulis tuliskan Menjadi teladan yang baik). Bagaimana anda telah melihat teladan 
para anggota Gereja mempengaruhi orang lain demi kebaikan? 

• Bagaimana pengajaran Harun terhadap ayah Lamoni serupa dengan pengajaran 
Amon terhadap Lamoni? (Bandingkan Alma 18:24-39 dengan Alma 22:7-14). Apa 
yang dikatakan Harun ketika ayah Lamoni menanyakan apa yang seharusnya 
dilakukannya untuk mendapatkan harapan penebusan? (Lihat Alma 22:16. Tuliskan 
jawaban anggota kelas di papan tulis. Itu mungkin mencakup yang terdaftar di 
bawah). 

a. "Membungkukkan diri di hadapan Allah." 
b. "Bertobat atas dosa-dosamu." 
c. "Menyerukan nama [Allah] di dalam iman." 

• Pengorbanan apa yang rela dilakukan raja untuk mengenal Allah? (Lihat Alma 22:15, 
17-18). Apa yang dapat kita pelajari dari teladan raja itu? 

Merujuk pada Alma 22:15,18, Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Setiap dari kita 
haruslah menyerahkan dosa-dosa kita bila kita ingin benar-benar mengenal Kristus. 
Karena kita tidak mengenalNya sampai kita menjadi seperti Dia. Ada beberapa, 
seperti raja ini, yang harus berdoa sampai mereka, juga, mengalami "roh jahat ini 
dicabut sampai ke akar-akarnya' dari diri mereka supaya mereka dapat menemukan 
sukacita yang sama" (dalam Conference Report, Okt. 1983,63; atau Ensign, Nov. 1983,43). 

• Seperti putranya Lamoni, raja itu dipenuhi oleh Roh secara jasmani. Setelah raja 
bangkit, dia mengumumkan kesaksiannya, dan banyak dipertobatkan melalui 
pengalaman ini (Alma 22:18-26). Apa yang dilakukan raja setelah proses pertobatan 
dirinya yang membantu para misionari itu membawa ribuan orang pada pengetahuan 
mengenai Tuhan? (Lihat Alma 22:26; 23:1-6). Pengalaman apa yang pernah anda 
miliki atau dengar di mana pertobatan seseorang memiliki dampak yang positif 
terhadap banyak orang lainnya? 

Tegaskan bahwa pendekatan kita dewasa ini terhadap pekerjaan misionari serupa 
dengan yang digunakan Amon dan Harun: para misionari diimbau untuk membangun 
hubungan rasa percaya, mengikuti Roh, dan mengajarkan rencana penebusan dari 
tulisan suci. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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26 "Ditobatkan Kepada Allah" 

Alma 23-29 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Mendorong para anggota kelas untuk memperkuat pertobatan mereka dan 
meningkatkan hasrat mereka untuk membantu orang lain bertobat. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 23-24. Ribuan bangsa Laman dipertobatkan setelah diajar para putra Mosia. 
Bangsa Laman yang telah dipertobatkan menyebut diri mereka sendiri Anti-Nefi-
Lehi. Sebagai suatu kesaksian kepada Allah bahwa mereka tidak akan pernah lagi 
berdosa melalui menumpahkan darah, bangsa Anti-Nefi-Lehi menguburkan 
pedang mereka dan menolak untuk mengangkatnya lagi ketika tentara bangsa 
Laman menyerang. 

b. Alma 27-28. Amon memimpin bangsa Anti-Nefi-Lehi untuk mencari keamanan di 
antara bangsa Nefi. Bangsa Nefi memberi bangsa Anti-Nefi-Lehi negeri Yerson dan 
berjanji untuk membela mereka dari musuh-musuh mereka. Bangsa Laman datang 
lagi memerangi bangsa Nefi dan dikalahkan. 

c. Alma 26, 29. Amon memuliakan Tuhan ketika dia memeriksa kembali keberhasilan 
yang telah diperolehnya bersama para saudaranya dalam berkhotbah kepada 
bangsa Laman. Alma berharap agar sukacita boleh datang kepada semua orang 
melalui pertobatan dan rencana penebusan. 

2. Bila gambar Bangsa Anti-Nefi-Lehi Menguburkan Pedang Mereka tersedia, bersiaplah 
untuk menggunakannya dalam pelajaran (62565; Perangkat Gambar Seni Injil 311). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tanyakan kepada para anggota kelas: 

• Sifat atau perilaku apa yang membedakan orang-orang yang benar-benar telah 
dipertobatkan? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas sekelompok orang yang begitu dalamnya 
dipertobatkan kepada Tuhan sehingga tulisan suci mencatat bahwa mereka "tidak 
pernah murtad" (Alma 23:6). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Bangsa Anti-Nefi-Lehi dipertobatkan kepada Tuhan. 

Bahaslah Alma 23-24. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. Ingatkan para anggota kelas bahwa ayah Lamoni, yang adalah raja 
dari seluruh bangsa Laman, dipertobatkan melalui ajaran-ajaran Harun (Alma 22). 
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• Apa yang dilakukan oleh raja bangsa Laman setelah dia dipertobatkan? (Lihat 
Alma 23:1-2). Mengapa dia melakukan hal ini? (Lihat Alma 23:3). Apa yang 
dihasilkan dari pengumuman ini serta tindakan-tindakan selanjutnya dari Harun dan 
saudara-saudaranya? (Lihat Alma 23:4-7). 

• Tindakan apa yang diperlihatkan bangsa Laman yang telah dipertobatkan bahwa 
pertobatan mereka jujur dan tulus? (Rangkumlah tanggapan para anggota kelas di 
papan tulis. Beberapa jawaban tertulis di bawah, dengan pertanyaan-pertanyaan 
untuk mendorong terjadinya pembahasan). 

a. Mereka "bertobat kepada Tuhan" (Alma 23:6). Mengapa penting bahwa Yesus 
Kristus menjadi pokok pertobatan kita? Untuk alasan lain apakah orang mungkin 
tertarik pada Gereja? (Jawaban dapat mencakup kepribadian para misionari, 
pengaruh teman, atau daya tarik acara-acara kegiatan). Mengapa hal-hal ini saja 
tidak dapat mendatangkan proses pertobatan yang sejati? 

b. Mereka "berkeinginan . . . agar mereka dapat dibedakan dari saudara-saudara 
mereka" (Alma 23:16). Dalam hal apa bangsa Laman yang telah dipertobatkan 
memilih untuk membedakan diri dari saudara-saudara mereka yang tetap jahat? 
(Lihat Alma 23:16-18; 27:27-30). Dalam hal apa kita berbeda dari dunia ketika kita 
dipertobatkan? Mengapa penting untuk membedakan diri kita sendiri dalam hal-
hal seperti itu? 

c. Mereka menyatakan syukur kepada Allah bahkan dalam keadaan pencobaan dan 
kesengsaraan (Alma 24:6-10, 23). Kesengsaraan apa yang dihadapi bangsa Anti-
Nefi-Lehi sebagai akibat dari pertobatan mereka? (Lihat Alma 24:1-2, 20-22; 27:1-3). 
Terlepas dari kesengsaraan ini, mereka bersyukur atas apa? (Lihat Alma 24:7-10). 
Bagaimana rasa syukur kepada Allah membantu kita menghadapi pencobaan dan 

J k e s e n g s a r a a n ? 
d. "Mereka membawa pedang mereka . . . dan mereka menguburkannya dalam-

dalam di tanah" (Alma 24:15-17). Bila anda menggunakan gambar bangsa Anti-
Nefi-Lehi, peragakanlah sekarang. Mengapa bangsa Anti-Nefi-Lehi menguburkan 
pedang mereka bersama senjata lainnya? (Lihat Alma 23:7; 24:11-13, 18-19). 
Mengapa penting bahwa mereka menguburkan senjata mereka daripada sekadar 
berjanji untuk tidak menggunakannya? Bagaimana kita kadang kala "melawan 
Allah"? Apa yang dapat kita lakukan untuk menguburkan "senjata 
pemberontakan" kita? 

e. Mereka menunjukkan "kasih" yang besar bagi saudara-saudara mereka (Alma 
26:31). Bagaimana keputusn bangsa Anti-Nefi-Lehi untuk menguburkan senjata 
mereka memperlihatkan kasih mereka kepada sesama, demikian pula kepada 
Allah? (Lihat Alma 24:18; 26:32-34). Dalam hal apa pertobatan seseorang dapat 
meningkatkan kasih seseorang kepada sesama? 

• Bagaimana reaksi bangsa Laman yang tidak dipertobatkan ketika mereka melihat 
bangsa Anti-Nefi-Lehi tidak mau mengangkat senjata melawan mereka? (Lihat Alma 
24:20-27). Menurut Mormon, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? (Lihat Alma 
24:27; simaklah pengamatan Mormon dimulai dengan ungkapan "jadi kita melihat"). 

2. Bangsa Anti-Nefi-Lehi mencari keamanan di antara bangsa Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 27-28. 

• Mengapa Amon dan saudara-saudaranya mendesak bangsa Anti-Nefi-Lehi untuk 
pergi ke negeri Zarahemla, di mana bangsa Nefi tinggal? (Lihat Alma 27:1-5). 
Mengapa raja ragu-ragu untuk membawa rakyatnya ke Zarahemla? (Lihat Alma 27:6). 
Apa yang membujuk raja untuk pergi ke Zarahemla? (Lihat Alma 27:7-14). Bagaimana 
iman kita kepada Tuhan membantu kita, ketika kita menghadapi situasi yang 
menakutkan? 

• Apa yang dilakukan bangsa Nefi ketika Amon meminta mereka untuk menerima 
bangsa Anti-Nefi-Lehi ke dalam negeri mereka? (Lihat Alma 27:20-26). Bagaimana 
bangsa Nefi membantu bangsa Anti-Nefi-Lehi menepati perjanjian mereka dengan 
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Tuhan? Bagaimana kita dapat membantu orang lain tetap dipertobatkan kepada 
Tuhan? 

Tegaskan bahwa sejak bangsa Anti-Nefi-Lehi menetap di Yerson, mereka dikenal sebagai 
bangsa Amon (Alma 27:26). Dalam keseluruhan sisa Kitab Mormon dan dalam 
keseluruhan sisa kursus Ajaran Injil ini mereka disebut sebagai bangsa Amon. 

• Tragedi besar apa yang terjadi setelah bangsa Amon menetap di negeri Yerson? (Lihat 
Alma 28:1-3). Setelah peperangan yang dahsyat ini, banyak orang berkabung bagi 
mereka yang mati dalam pertempuran (Alma 28:4-6). Mengapa sebagian orang yang 
berkabung merasa takut sementara lainnya bersukacita? (Lihat Alma 28:11-12). Apa 
yang dapat kita pelajari dari tanggapan-tanggapan ini? (Lihat Alma 28:13-14). 

3. Amon dan Alma bersukacita dalam pencapaian pekerjaan Tuhan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 26 dan 29. Tegaskan bahwa Alma 26 
mencatat perasaan Amon mengenai keberhasilan yang dialami dirinya beserta para 
saudaranya dalam membawa injil kepada bangsa Laman. Alma 29 mencatat perasaan 
Alma mengenai keberhasilan Amon dan para saudaranya, serta menyatakan hasrat Alma 
agar semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dan menerima 

• Apa "berkat-berkat yang sedemikian besar" yang Tuhan berikan kepada Amon dan 
para saudaranya? (Lihat Alma 26:1-9). Bagaimana kita dapat menjadi "alat [yang 
efektif] di dalam tangan Allah untuk melaksanakan pekerjaan[Nya] yang besar"? 
(Lihat Alma 26:22). 

• Bagaimana tanggapan Amon ketika Harun menghardiknya karena menyombongkan 
diri? (Lihat Alma 26:10-16, 35-37). Bagaimana kita dapat "membanggakan Allah 
[kita]" dan "bersukaria di dalam Tuhan"? Dalam hal apa Tuhan telah memberkati 
anda dengan kekuatan melampaui kekuatan anda sendiri untuk membantu 
menyelesaikan pekerjaanNya? 

• Bagaimana tanggapan orang-orang Zarahemla ketika Harun dan saudara-saudaranya 
pertama kali mengumumkan misi mereka ke tengah bangsa Laman? (Lihat Alma 
26:23-25). Apa yang dapat kita pelajari dari situasi ini mengenai pra penilaian 
tanggapan orang terhadap injil, bukannya membiarkan mereka menerima atau 
menolaknya sendiri? Bagaimana kita dapat mengatasi kecenderungan ini? 

• Apa yang dapat kita pelajari dari Amon dan para saudaranya mengenai bagaimana 
kita hendaknya menanggapi kesengsaraan? (Lihat Alma 26:27-30). Bagaimana 
kesabaran dan percaya kepada Tuhan telah membantu anda mengalami hasil akhir 
yang baik dari situasi yang sulit? 

• Mengapa Alma berharap menjadi seroang malaikat? (Lihat Alma 29:1). Apa yang 
Alma katakan akan merupakan akibatnya bila "setiap jiwa" bertobat dan datang 
kepada Allah? (Lihat Alma 29:2; lihat juga Alma 28:14). Pengalaman apa yang telah 
mengajar anda bahwa mematuhi injil akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan 
kita? 

• Mengapa Alma merasa bahwa dia telah berdosa dalam hasratnya untuk menjadi 
seorang malaikat? (Lihat Alma 29:3, 6-7). Bagaimana kita dapat puas dengan apa yang 
telah Tuhan berikan kepada kita, sementara tetap berupaya untuk tumbuh dan 
memperbaiki diri kita sendiri? 

• Alma berkata bahwa Allah "menganugerahkan kepada manusia sesuai dengan 
keinginan mereka, apakah itu untuk kematian atau kehidupan" (Alma 29:4). Apakah 
artinya ini? (Lihat 2 Nefi 2:27). 

• Alma bersukacita dalam apa yang telah Tuhan lakukan baginya dan para leluhurnya 
(Alma 29:10-13). Apa yang telah Tuhan lakukan bagi anda dan keluarga anda yang 
menyebabkan anda bersukacita? (Ajaklah para anggota kelas merenungkan 
pertanyaan ini di dalam hati bila mereka tidak ingin membagikan pikiran mereka 
kepada kelas). 
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Periksalah kembali cara-cara yang diperlihatkan bangsa Anti-Nefi-Lehi bahwa mereka 
benar-benar telah dipertobatkan. Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai 
kebenaran yang dibahas dalam pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 

menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Pekerjaan misionari menumbuhkan kasih dan sukacita 

Amon menekankan kasih dan sukacita yang dirasakan bersama antara para misionari 
dan orang-orang yang mereka ajar (Alma 26:1-4, 9, 11, 13, 30-31, 35). Ajaklah para 
anggota kelas untuk menyatakan kasih yang mereka rasakan bagi orang-orang yang 
mengajarkan injil kepada mereka atau sukacita yang mereka alami dalam berbagi injil 
dengan sesama. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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27 "Segala Sesuatu Menunjukkan 
Bahwa Allah Itu Ada" 

Alma 30-31 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Membantu para anggota kelas belajar cara mengenali dan menyangkal ajaran-ajaran yang 
salah dan tetap setia kepada kesaksian mereka akan Yesus Kristus. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 30:1-18. Korihor, seorang anti-Kristus, menyesatkan hati banyak orang di 
Zarahemla dengan berkhotbah bahwa "tidak ada Kristus" dan bahwa "apa pun 
yang dilakukan oleh manusia bukan merupakan kejahatan." 

b. Alma 30:19-60. Korihor berupaya untuk berkhotbah di negeri Yerson dan Gideon. 
Orang-orang menolak untuk mendengarkan, dan mereka membawanya ke 
hadapan para pemimpin mereka. Korihor kemudian dibawa ke hadapan Alma, 
yang memberikan kesaksian mengenai kedatangan Kristus dan keberadaan Allah. 
Korihor menuntut tanda dan dijadikan bisu. 

c. Alma 31. Alma memimpin suatu misi untuk membawa kembali bangsa Zoram 
yang telah murtad, yang telah menerima kepercayaan sesat dan suatu bentuk 
pemujaan yang penuh kesombongan. 

2. Mintalah seorang anggota kelas untuk siap membaca dengan suara keras Alma 31:15-
18 dan seorang anggota kelas lainnya untuk siap membaca dengan suara keras Alma 
31:26-35. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau gunakan kegiatan anda sendiri untuk 
memulai pelajaran. 

Mintalah para anggota kelas memikirkan sebuah tempat yang ada tetapi belum pernah 
mereka kunjungi. 

• Mengapa anda percaya bahwa tempat ini ada? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas tentang seorang pria yang mengaku bahwa kita 
tidak dapat tahu mengenai hal-hal yang belum kita lihat. Korihor berdebat bahwa 
seseorang yang belum melihat Allah tidak dapat tahu mengenai keberadaanNya. Namun 
sama seperti kita memiliki laporan orang lain untuk membantu kita mengetahui tentang 
tempat-tempat yang belum pernah kita lihat, kita memiliki kesaksian para nabi, tulisan 
suci, dan karunia Roh Kudus untuk membantu kita mengetahui bahwa Allah benar-
benar ada dan bahwa injilNya benar. 

Tegaskan bahwa ajaran-ajaran Korihor adalah lazim di dunia dewasa ini. Memahami 
bagaimana orang menanggapi ajaran-ajarannya yang salah dapat membantu kita, ketika 
kita dihadapkan dengan filsafat dan gagasan keliru yang serupa. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas membagikan 
pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci tersebut. 
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1. Korihor menyesatkan hati banyak orang di Zarahemla. 

Bahaslah Alma 30:1-8. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. Jelaskan bahwa setelah mengatur bangsa Amon di negeri Yerson dan 
mengusir bangsa Laman yang suka berperang keluar dari negeri itu, bangsa Nefi hidup 
dalam kedamaian dalam tahun ke 16 pemerintahan hakim-hakim dan sebagian besar 
dari tahun ke 17. 

• Apa yang terjadi menjelang akhir dari tahun ke 17 yang mengganggu kedamaian 
bangsa itu? (Lihat Alma 30:6, 12). Apakah seorang anti-Kristus? (Lihat Bible Dictio-
nary, "Antichrist," 609, yang menyatakan bahwa seorang anti-Kristus adalah "siapa 
pun atau apa pun yang menentang injil atau rencana keselamatan yang sejati dan 
yang secara terbuka atau secara rahasia dirancang untuk menentang Kristus"). 

• Apa saja ajaran-ajaran keliru yang Korihor sebarkan di antara bangsa Zarahemla? 
(Mintalah anggota kelas membaca Alma 30:12-18 untuk menemukan jawaban bagi 
pertanyaan ini. Beberapa jawaban diperlihatkan di bawah). 

a. "Tidak akan ada Kristus.. . . Kamu tidak dapat mengetahui hal-hal yang tidak 
kamu lihat, karena itu kamu tidak dapat mengetahui bahwa akan ada seorang 
Kristus" (Alma 30:12-15). Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, 
beralihlah kepada kegiatan tersebut dan bahaslah dengan singkat beberapa hal 
yang kita tahu ada tetapi mungkin belum pernah melihatnya. 

b. "Tiada seorang pun dapat mengetahui apa yang akan datang" (Alma 30:13). 
Tegaskan bahwa adalah bertentangan bagi Korihor untuk mengatakan bahwa 
tidak seorang pun dapat mengetahui tentang hal-hal yang akan datang tetapi juga 
menyatakan bahwa tidak akan ada Kristus. 

c. Percaya kepada Kurban Tebusan "adalah akibat daripada pikiran yang kurang 
sehat" (Alma 30:16). 

d. "Setiap orang menjadi makmur sesuai dengan bakat utamanya, dan . . . setiap 
orang berkuasa sesuai dengan kekuatannya" (Alma 30:17). 

e. "Apa pun yang dilakukan oleh manusia bukan merupakan kejahatan" (Alma 
30:17). 

f. "Dengan matinya manusia, maka segala sesuatu akan berakhir" (Alma 30:18). 

• Bagaimana ajaran-ajaran Korihor mempengaruhi orang-orang yang 
mendengarkannya? (Lihat Alma 30:18). Mengapa ajaran-ajaran ini akan menuntun 
orang pada dosa? Dalam hal apa pilihan-pilihan kita sehari-hari terpengaruh oleh 
pengetahuan kita mengenai Yesus Kristus, Kurban Tebusan, dan kehidupan setelah 
kematian? 

2. Korihor dibawa ke hadapan Alma, yang bersaksi mengenai kedatangan Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 30:19-60. Jelaskan bahwa setelah 
menyebarkan ajaran-ajaran palsunya di Zarahemla, Korihor berupaya untuk 
mengkhotbahkan hal yang sama di antara orang-orang di Yerson dan Gideon. Namun, 
berbeda dengan orang-orang di Zarahemla, orang-orang ini memberikan teladan yang 
baik mengenai cara kita hendaknya menanggapi ketika kita dihadapkan dengan orang-
orang seperti Korihor. Tuliskan di papan tulis judul Menanggapi Korihor Zaman Modern. 
Tuliskan di bawahnya gagasan-gagasan yang disediakan dalam bagian ini sewaktu anda 
membahasnya. 

• Apa yang dilakukan bangsa Amon ketika Korihor berusaha untuk menyebarkan 
ajaran-ajaran palsunya di antara mereka? (Lihat Alma 30:19-21). Bagaimana tindakan 
mereka memperlihatkan bahwa mereka "lebih bijaksana" daripada bangsa Nefi di 
Zarahemla? (Orang-orang di Zarahemla mendengarkan ajaran palsu Korihor; bangsa 
Amon dan orang-orang di Gideon tidak mau). Bagaimana kita dapat menjadi 
bijaksana dan menggunakan kemampuan untuk membedakan dalam situasi yang 
serupa? (Di bawah judul di papan tulis, tuliskan Bijaksanalah). 
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• Tuduhan palsu apa yang dibuat Korihor terhadap para pemimpin Gereja? (Lihat 
Alma 30:23-24, 27-28, 31). Menurut anda mengapa dia melakukan hal ini? Bagaimana 
mematuhi para pemimpin Gereja kita sesungguhnya membantu kita menjadi bebas; 
bukannya membawa kita ke dalam penawanan seperti yang diakui Korihor? 

• Bagaimana Alma menanggapi tuduhan Korihor terhadap para pemimpin Gereja? 
(Lihat Alma 30:32-35. Tuliskan di papan tulis Ketahuilah kebenaran). Bagaimana 
mengetahui kebenaran dapat membantu kita, ketika kita dihadapkan dengan ajaran-
ajaran palsu? 

• Bagaimana Alma menanggapi pengakuan Korihor bahwa tidak ada Allah? (Lihat 
Alma 30:39. Tuliskan di papan tulis Berikan kesaksian pribadi). Bagaimana kita diberkati 
ketika kita memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus? 

• Apa yang dapat Alma ketahui mengenai Korihor? (Lihat Alma 30:42). Bagaimana kita 
dapat membedakan antara ajaran-ajaran yang benar dan yang palsu? (Lihat Moroni 
10:5. Tuliskan di papan tulis Carilah bimbingan Roh Kudus). 

• Ketika Korihor meminta tanda akan adanya Allah, tanda apa yang Alma sodorkan 
sebagai bukti bahwa Allah hidup? (Lihat Alma 30:44. Alma mengutip kesaksian dari 
"segala saudaramu ini," para nabi, tulisan suci, dan "segala sesuatu." Tuliskan di 
papan tulis Ajarkan kebenaran dari para nabi dan tulisan suci). Bagaimana bukti-bukti ini 
telah membantu menguatkan iman anda? 

• Bahkan setelah kesaksian Alma, Korihor terus menuntut untuk diperlihatkan sebuah 
tanda (Alma 30:45). Tanda apa yang diterima Korihor? (Lihat Alma 30:49-50). 
Mengapa tanda ini diberikan? (Lihat Alma 30:47). Setelah Korihor mengakui bahwa 
dia, apa yang dikatakannya merupakan alasan dia telah mengikuti iblis? (Lihat 
Alma 30:53). 

• Apa yang akhirnya terjadi kepada Korihor? (Lihat Alma 30:54-56, 58-59). Menurut 
anda mengapa Mormon menyertakan kisah Korihor dalam ringkasannya di lemping-
lemping itu? Apa yang diajarkan laporan ini mengenai nasib mereka yang 
menyesatkan cara-cara Tuhan? (Lihat Alma 30:60). 

3. Alma memimpin misi membawa kembali bangsa Zoram yang telah murtad. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat suci yang dipilih dari Alma 31. 

• Mengapa Alma memutuskan untuk pergi misi membawa kembali bangsa Zoram? 
(Lihat Alma 31:1 6. Dia sedih oleh pemujaan berhala mereka. Selain itu, bangsa Nefi 
prihatin karena bangsa Zoram mau bergabung dengan bangsa Laman). Mengapa 
Alma percaya bahwa dia dan saudara-saudaranya harus mengkhotbahkan firman 
Allah? (Lihat Alma 31:5). Bagaimana anda telah melihat firman Allah mendatangkan 
perubahan dalam kehidupan orang? 

• Bangsa Zoram adalah anggota Gereja, tetapi mereka telah "terjatuh ke dalam 
kesalahan-kesalahan yang besar" (Alma 31:8-9). Mengapa mereka jatuh ke dalam 
kemurtadan? (Lihat Alma 31:9-11). Apa yang dapat kita lakukan untuk beirjaga-jaga 
terhadap kemurtadan perorangan? 

• Apa yang dipelajari Alma dan saudara-saudaranya mengenai cara beribadah bangsa 
Zoram? (Lihat Alma 31:12-23. Anda mungkin ingin menegaskan bahwa di samping 
memiliki bentuk pemujaan yang sesat, bangsa Zoram "kembali ke rumah mereka dan 
tidak pernah membicarakan tentang Allah mereka lagi sampai mereka berkumpul 
kembali") Bagaimana Alma dan saudara-saudaranya menanggapi ketika mereka 
menyaksikan pemujaan yang keliru ini? (Lihat Alma 31:19, 24). 

Jelaskan bahwa pasal 31 berisikan dua doa, satu oleh bangsa Zoram dan satu oleh Alma. 
Mintalah anggota kelas yang ditugaskan membaca doa-doa ini (lihat "Persiapan," butir 2). 
Mintalah para anggota kelas memikirkan perbedaan antara kedua doa tersebut sewaktu 
dibacakan. Beberapa pokok utama dari setiap doa tertulis di halaman selanjutnya. 
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Pelajaran 27 

Doa bangsa Zoram 

Allah dahulu, sekarang, dan selamanya adalah roh (Alma 31:15). 
"Kami tidak percaya kepada adat istiadat saudara-saudara kami" (Alma 31:16). 
"Kristus tidak akan ada" (Alma 31:16). 
"Kami dapat diselamatkan," tetapi semua orang lain akan "dilempar . . . ke neraka" 
(Alma 31:17). 
Orang lain terikat oleh "adat istiadat bodoh" (Alma 31:17). 
"Kami adalah bangsa yang terpilih dan suci" (Alma 31:18). 

Doa Alma 

"Berilah aku kekuatan, agar aku dapat menanggung kelemahanku" (Alma 31:30). 
"Maukah Engkau menghibur jiwaku di dalam Kristus?" (Alma 31:31). 
"Anugerahiku keberhasilan dan juga teman-teman sekerjaku" (Alma 31:32). 
"Maukah Engkau menghibur jiwa [teman-teman sekerjaku] di dalam Kristus" 
(Alma 31:32). 
Bantulah kami membawa bangsa Zoram "kembali kepadaMu" (Alma 31:34-35). 
"Jiwa [bangsa Zoram] adalah berharga" (Alma 31:35). 
"Berilah kepada kami—kekuatan serta kebijaksanaan" (Alma 31:35). 
• Bagaimana doa Alma berbeda dari doa bangsa Zoram? (Anda mungkin ingin 

membandingkan kesombongan, sikap mementingkan diri, dan ketidakpercayaan 
bangsa Zoram dengan kerendahan hati, kasih bagi sesama, dan iman Alma). 

• Sikap bangsa Zoram yang bagaimana yang merupakan rintangan terbesar bagi 
mereka untuk memiliki iman kepada Kristus? (Lihat Alma 31:24-29). Bagaimana 
kesombongan mempengaruhi ibadah kita? (Lihat Alma 15:17; 34:38; A&P 59:21). 
Mengapa kesombongan merupakan batu sandungan bagi keselamatan? 

• "Hati [Alma] sedih" karena kejahatan bangsa Zoram. Dia berdoa dengan sungguh-
sungguh agar dia dan saudara-saudaranya dapat membawa mereka "kembali kepada 
. . . Kristus" (Alma 31:24, 34). Tanggung jawab apa yang kita miliki dewasa ini untuk 
membantu mereka yang telah tersesat dari ajaran-ajaran Yesus Kristus? (Lihat 3 Nefi 
18:32). Bagaimana doa dapat membantu kita ketika kita melayani misi atau sewaktu 
kita melaksanakan berbagai pemanggilan kita? 

• Bagaimana Alma dan saudara-saudaranya diberkati? (Lihat Alma 31:38). Bagaimana 
Tuhan akan membantu kita, bila kita berdoa dalam iman untuk apa yang benar? 
(Mintalah para anggota kelas berbagi pengalaman di mana Tuhan telah memberkati 
mereka ketika mereka berdoa dalam iman). 

Tegaskan bahwa filsafat Korihor dan bangsa Zoram merajalela dewasa ini. Dari ruangan 
kelas ke tempat kerja, di media, di buku-buku, dan kadang-kadang di rumah tangga, ada 
yang mengkhotbahkan ajaran-ajaran palsu Korihor untuk "mengganggu sukacita [kita]" 
(Alma 30:22). Juga, seperti bangsa Zoram, dewasa ini banyak yang menaruh hati mereka 
pada "hal-hal keduniaan yang sia-sia" (Alma 31:27). Ajaklah para anggota kelas 
membentengi diri mereka dengan tekun belajar Kitab Mormon, doa setiap hari, dan 
kepatuhan yang berkelanjutan terhadap perintah-perintah Allah. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Pelajaran 

32 
Firman Itu Ada Di Dalam Kristus 

Sampai Kepada Keselamatan" 
Alma 32-35 

Tujuan Membantu para anggota kelas memahami bahwa firman Allah akan menuntun mereka 
kepada Yesus Kristus dan mendorong mereka untuk "memelihara firman itu" di dalam 
hati mereka (Alma 32:40). 

Persiapan 1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 32:1-27. Alma mengajak bangsa Zoram yang rendah hati untuk 
menggunakan iman dan memberikan tempat di hati mereka firman Allah. 

b. Alma 32:28-43. Alma membandingkan firman Allah dengan sebutir benih yang 
ditanam di dalam hati orang. Dia mengajarkan orang-orang itu bahwa mereka 
harus memelihara firman dengan pemeliharaan yang tekun agar mereka kelak 
boleh menerima hidup yang kekal. 

c. Alma 33. Alma mengutip kesaksian para nabi mengenai Yesus Kristus dan 
mendesak orang-orang untuk menanamkan firman Allah di dalam hati mereka. 

d. Alma 34. Amulek bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. Dia 
memerintahkan orang-orang itu untuk berdoa dan menggunakan iman untuk 
bertobat. 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebutir benih ke kelas. 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
Perhatian pelajaran. 

Peragakan benih yang telah anda bawa ke kelas. Mintalah para anggota kelas untuk 
membayangkan bahwa seseorang telah memberi mereka benih itu dan memberitahu 
mereka bahwa benih itu akan tumbuh menjadi sebatang pohon yang akan menghasilkan 
buah yang lezat. 

• Apa yang akan anda lakukan untuk mencari tahu apakah benih itu benar-benar akan 
menghasilkan buah yang lezat? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini dimulai dengan pembahasan mengenai Alma 32. Pasal ini 
berisikan sebuah amanat di mana Alma membandingkan firman Allah dengan sebutir 
benih. Dia mendesak sekelompok bangsa Zoram yang rendah hati untuk "memberi 
tempat, sehingga benih [ini] dapat ditanam" di dalam hati mereka (Alma 32:28). Dia 
berjanji bahwa bila mereka memeliharanya, benih ini akan tumbuh sampai menjadi 
pohon kehidupan, yang buahnya "paling berharga" dan "manis di atas segala yang 
manis" (Alma 32:40-42). 

Pembahasan dan Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
Penerapan akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
Tulisan Suci dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 

membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 
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1. Alma mengajarkan bangsa Zoram yang rendah hati untuk menggunakan iman dan 
memberikan tempat untuk firman Allah di hati mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 32:1-27. Ingatkan para anggota kelas 
bahwa Alma, Amulek, dan saudara-saudara mereka telah memasuki salah satu rumah 
ibadat bangsa Zoram. Di sana mereka mendengar bangsa Zoram menyatakan bahwa 
"Kristus tidak akan ada" (Alma 31:16-17). Setelah mendengar ajaran palsu ini, Alma, 
Amulek dan saudara-saudara mereka berpisah untuk mengkhotbahkan firman Allah dan 
bersaksi mengenai Kristus (Alma 31:36-37; 32:1). 

• Sewaktu Alma berkhotbah, sekelompok besar orang Zoram mendekatinya. Mengapa 
Alma memiliki sukacita yang besar ketika bangsa Zoram ini datang kepadanya? 
(Lihat Alma 32:6-8). Apa yang telah terjadi untuk mempersiapkan orang-orang ini 
mendengarkan firman Allah? (Lihat Alma 32:2-5). 

• Mengapa merupakan suatu berkat bagi bangsa Zoram ini bahwa mereka telah 
dipaksa untuk menjadi rendah hati? (Lihat Alma 32:12-13). Mengapa lebih baik 
merendahkan hati kita sendiri daripada dipaksa untuk rendah hati? (Lihat Alma 
32:14-16). Bagaimana firman Allah dapat menuntun kita untuk merendahkan hati 
kita? 

• Apa yang Alma ajarkan kepada bangsa Zoram mengenai artinya beriman? (Lihat 
Alma 32:17-18, 21). Apa yang Alma katakan merupakan hal pertama yang perlu kita 
lakukan untuk mengembangkan iman kepada Allah? (Lihat Alma 32:22). Dalam hal 
apa kita dapat menerima firman Allah? (Lihat Alma 17:2; 32:23; A&P 1:38; 18:33-36). 

• Apa yang Alma himbau untuk dilakukan para pendengarnya agar mereka dapat 
mengetahui bahwa perkataannya adalah benar? (Lihat Alma 32:26-27). Apakah 
artinya "menyadarkan dan membangkitkan bakat [kita]"? Bagaimana kita dapat 
melakukan "percobaan" terhadap firman Allah? (Lihat Yohanes 7:17). Pengalaman 
apa yang anda miliki sewaktu anda melakukan percobaan terhadap firman itu? 

2. Alma mengajar orang-orang untuk memelihara firman Allah di dalam hati mereka. 

Baca dan bahaslah Alma 32:28-43. 

• Dengan membandingkan firman Allah dengan sebutir benih, Alma menasihati bangsa 
Zoram untuk "memberi tempat, sehingga benih itu dapat ditanam" di dalam hati 
mereka (Alma 32:28). Apa yang harus kita lakukan untuk "memberi tempat" di dalam 
hati kita bagi firman Allah? 

• Menurut Alma, apa yang mulai dialami orang ketika firman Allah telah ditanam di 
dalam hati mereka? (Lihat Alma 32:28-31, 33-35. Anda mungkin ingin menuliskan 
tanggapan anggota kelas di papan tulis). Menurut anda apa artinya merasakan firman 
itu "menggembung di dalam dada [kita]"? Bagaimana tulisan suci membesarkan jiwa 
kita, menerangi pengertian kita, dan memperluas pikiran kita? (Lihat Alma 37:8-9). 
Dalam hal apa firman Allah terasa lezat bagi anda? 

• Apa yang harus terus kita lakukan sewaktu firman Allah mulai tumbuh di dalam hati 
kita? (Lihat Alma 32:37). Bagaimana kita dapat "memelihara [firman] itu dengan 
penuh perhatian"? (Lihat Alma 32:41). Menurut anda apa artinya firman itu "akan 
berakar" di dalam hati kita dan tumbuh? (Alma 32:37). 

• Apa yang akan terjadi bila kita melalaikan firman dan tidak memeliharanya setelah 
mulai tumbuh di hati kita? (Lihat Alma 32:38-40). Apa yang mungkin kita lakukan 
yang akan menyebabkan landasan kita, atau hati kita, menjadi kering? 

• Menjelang akhir dari amanatnya, Alma membandingkan firman dengan sebatang 
pohon yang tumbuh dari sebutir benih (Alma 32:37). Pohon apa yang disebutnya? 
(Lihat Alma 32:40-42). 

Secara singkat sebutkan penglihatan mengenai pohon kehidupan yang dilihat oleh 
Lehi dan Nefi. Ingatkan anggota kelas bahwa pohon kehidupan merupakan lambang 
Yesus Kristus (lihat halaman 12 dari pedoman ini). Tegaskan bahwa firman Allah, 
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dilambangkan oleh pegangan besi dalam penglihatan itu dan benih dalam amanat 
Alma, menuntun kepada Juruselamat, yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. 

Dengan menyebutkan Alma 32, Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan, "Dalam 
amanat yang luar biasa ini, Alma menggerakkan pembaca dari sebuah ulasan umum 
mengenai iman dalam firman Allah yang menyerupai benih ke suatu amanat yang 
terpusat pada iman kepada Kristus sebagai Firman Allah" (Christ and the New 
Covenant [1997], 169). 

• Apakah buah dari pohon kehidupan itu? (Hidup yang abadi. Lihat Alma 32:41; 33:23; 
lihat juga 1 Nefi 15:36; A&P 14:7). 

3. Alma mengutip kesaksian para nabi mengenai Yesus Kristus dan mendesak orang-
orang untuk menanamkan firman Allah di dalam hati mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 33. Jelaskan bahwa setelah 
mendengar amanat Alma, orang-orang itu ingin mengetahui "dengan cara apakah 
mereka harus mulai menjalankan iman mereka" (Alma 33:1). Alma menanggapi dengan 
mengutip ajaran-ajaran dari nabi Zenos, Zenok, dan Musa mengenai Yesus Kristus. 

• Ajaran Zenos apa yang Alma sampaikan kepada bangsa Zoram? (Anda mungkin 
ingin minta anggota kelas bergantian membaca ayat-ayat dari Alma 33:3-11). Apa 
tujuan Alma dalam mengutip ajaran Zenos mengenai doa? (Lihat Alma 33:11-14. Dia 
ingin mengajar bangsa Zoram beriman kepada Putra Allah. Perhatikan bahwa 
"karena Putra[Nya]" maka Bapa Surgawi mendengarkan doa-doa kita dan 
menjauhkan hukumanNya dari kita). 

• Alma memberitahu bangsa Zoram bahwa nabi Zenok juga telah bersaksi mengenai 
Kristus (Alma 33:15). Apa yang diajarkan Zenok? (Lihat Alma 33:16). Mengapa ini 
suatu ajaran yang penting untuk disampaikan kepada bangsa Zoram? (Lihat Alma 31:12, 
16-17). 

• Alma berbicara mengenai ular tembaga yang dibuat Musa dan diangkat di padang 
belantara (Alma 33:19; lihat juga Bilangan 21:9). Bagaimana ular itu merupakan suatu 
gambaran, atau lambang, Yesus Kristus? (Lihat Alma 33:19; lihat juga Yohanes 3:14-
16; Helaman 8:13-15). Apa yang diajarkan kisah Alma mengenai ular tembaga tentang 
menggunakan iman kepada Yesus Kristus? (Lihat Alma 33:20-23; lihat juga Alma 37:46). 

4. Amulek bersaksi mengenai Kurban Tebusan Yesus Kristus. Dia memerintahkan 
orang-orang itu untuk berdoa dan menggunakan iman kepada pertobatan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 34. Jelaskan bahwa setelah Alma 
berbicara, Amulek berdiri dan mulai mengajar orang-orang itu. 

• Alma dan Amulek merasa bahwa orang-orang itu masih mempertanyakan apakah 
mereka harus percaya kepada Kristus (Alma 34:2-5). Bagaimana Amulek menjawab 
pertanyaan ini? (Lihat Alma 34:6-8). Bagaimana kita dapat menerima kesaksian yang 
begitu kuat mengenai Kristus? Bagaimana tulisan suci, para nabi, dan saksi Kristus 
lainnya telah menguatkan kesaksian anda mengenaiNya? 

• Mengapa "seluruh umat manusia . . . binasa" tanpa Kurban Tebusan Yesus Kristus? 
(Lihat Alma 34:8-9; lihat juga Alma 22:14). Mengapa Yesus satu-satunya yang dapat 
menebus dosa-dosa dunia dan menyelamatkan kita dari dampak Kejatuhan? (Lihat 
Alma 34:10-12). Apa artinya ajaran Amulek bahwa Kurban Tebusan merupakan 
"korban yang tak terbatas dan kekal"? (Lihat Alma 34:14-16). 

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan: "Manusia tidak dapat membangkitkan 
dirinya sendiri; manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri; kuasa manusia 
tidak dapat menyelamatkan manusia lainnya; kuasa manusia tidak dapat menebus 
dosa manusia lainnya. Pekerjaan penebusan haruslah tak terbatas dan kekal; itu 
haruslah dilakukan oleh makhluk yang tak terbatas; Allah sendirilah yang harus 
menebus dosa-dosa dunia" (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 111-12). 
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Pelajaran 28 

• Menurut anda bagaimana nasihat Amulek dalam Alma 34:17-29 membantu bangsa 
Zoram, yang telah percaya bahwa mereka dapat memuja hanya di dalam rumah 
ibadat dan hanya sekali seminggu? Apa yang dapat kita pelajari dari nasihat ini? 

• Apa yang Amulek perintahkan untuk dilakukan orang-orang itu setelah mereka 
menerima begitu banyak saksi mengenai Juruselamat? (Lihat Alma 34:30-31; lihat juga 
ayat 15-17, di mana ungkapan "beriman kepada pertobatan" muncul 4 kali). Mengapa 
iman kepada Kristus merupakan bagian yang penting dari pertobatan? 

• Amulek mengingatkan tentang menunda-nunda, atau menangguhkan, hari 
pertobatan kita (Alma 34:31-36). Mengapa orang kadang-kadang menunda-nunda 
pertobatan? Bagaimana nasihat dalam Alma 34:32 dapat mempengaruhi cara kita 
hidup setiap hari? 

Tegaskan bahwa tujuan dari menanam sebatang pohon buah adalah agar dapat makan 
buahnya. Ketika kita "memberi tempat, agar [firman] itu dapat ditanam" di dalam hati 
kita, kita dapat "menanti-nantikan buahnya" (Alma 32:28, 41). Bacakan penjabaran Alma 
mengenai buah ini dalam Alma 32:41-42. Ingatkan mereka bahwa buah itu adalah hidup 
yang kekal dan bahwa hanya melalui Kurban Tebusan Yesus Kristuslah kita dapat 
makan buah ini (Alma 34:14-16). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. "Aku ingin supaya kamu mengingat hal-hal ini" (Alma 34:37) 

Sebagai penutup pelajaran ini, mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara 
keras kata-kata penutup Amulek kepada bangsa Zoram, dalam Alma 34:37-41. 

2. Menguatkan anggota baru Gereja 

• "Orang-orang bangsa Zoram yang lebih terkemuka" mengusir orang-orang yang 
percaya pada perkataan Alma dan saudara-saudaranya (Alma 35:1-6). Bagaimana 
bangsa Amon menerima orang-orang ini? (Lihat Alma 35:7-9). Apa yang diajarkan 
contoh ini mengenai menguatkan para anggota baru? 

Rangkuman 
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29 
"Pasanglah Telinga 

Kepada Perkataanku" 
Alma 36-39 

Mengajar para anggota kelas nasihat Alma untuk tetap setia dalam injil dan membantu 
para orang tua memahami bagaimana mengajar dan menasihati baik anak-anak yang 
saleh maupun yang tidak. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 36-37. Alma mengisahkan pertobatan dirinya dan memberikan kesaksiannya 
kepada putranya Helaman. Dia memerintahkan Helaman untuk melindungi 
catatan-catatan yang kudus. 

b. Alma 38. Alma memuji putranya Siblon karena kesetiaannya dan mendorongnya 
untuk melanjutkannya dalam kebajikan, bertahan sampai akhir. 

c. Alma 39. Alma mengingatkan putranya Korianton atas perbuatannya yang amoral 
dan menasihati Korianton mengenai risiko dosa seperti itu 

2. Bila gambar Lemping-lemping Emas tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya 
dalam pelajaran (Perangkat Gambar Seni Injil 325). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Tanyakan kepada para anggota kelas: 

• Apa nasihat atau saran terbaik yang pernah diberikan orang tua anda kepada anda? 
Mengapa nasihat atau saran ini begitu berharga? 

Berikan waktu bagi kelas untuk berpikir, dan kemudian mintalah mereka membagikan 
jawaban mereka. 
Jelaskan bahwa pasal-pasal yang dibahas dalam pelajaran ini berisikan nasihat Alma 
terhadap putranya Helaman, Siblon, dan Korianton. Nasihat ini berlaku bagi kita juga. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Alma membagikan kesaksiannya dan memberikan catatan-catatan kepada putranya 
Helaman. 

Bahaslah Alma 36-37. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. 
• Alma 36 berisikan kesaksian Alma sebagaimana dinyatakannya kepada putranya 

Helaman (lihat terutama ayat 3-5 dan 26-28). Mengapa penting bagi anak-anak untuk 
mendengar orang tua mereka membagikan kesaksian mereka? Dalam hal apa 
kesaksian orang tua anda telah mempengaruhi hidup anda? 

• Sebagai bagian dari kesaksiannya, Alma memberitahu Helaman mengenai 
pertobatannya (Alma 36:6-24; lihat juga Alma 38:7-9, di mana Alma memberitahu 
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putranya Siblon mengenai pertobatannya, dan pelajaran 20, yang membahas 
pertobatan Alma dengan lebih rinci). Mengapa menurut anda, Alma membagikan 
kisah pertobatan dirinya kepada para putranya? Bagaimana anda memetik manfaat 
dari mendengar tentang orang telah dipertobatkan? 

• Berulang kali Alma mendorong Helaman untuk mengikuti teladannya. (Anda 
mungkin ingin mengulang bersama anggota kelas beberapa di antara ungkapan-
ungkapan dalam daftar di bawah, yang memperlihatkan petunjuk Alma kepada 
Helaman). Mengapa penting bagi orang tua untuk memberikan teladan yang baik 
kepada anak-anak mereka? 

a. "Engkau melakukan seperti apa yang telah aku lakukan" (Alma 36:2). 
b. "Aku mohon darimu supaya engkau mau mendengarkan perkataanku dan belajar 

dari aku" (Alma 36:3). 
c. "Kamu juga harus mengingat seperti yang telah kulakukan" (Alma 36:29). 
d. "Kamu harus mengetahui seperti aku mengetahui" (Alma 36:30). 

• Bila anda menggunakan gambar lemping-lemping emas, peragakanlah sekarang. 
Bagaimana Alma menekankan pentingnya menyimpan catatan-catatan itu kepada 
Helaman? (Lihat Alma 37:1-2, 6-12). Dalam hal apa menyimpan catatan merupakan 
suatu "hal yang kecil dan sederhana" yang akan mendatangkan "hal-hal yang besar"? 
(Alma 37:6-7). "Hal-hal besar" apa akan dilakukan tulisan suci bagi kita bila kita 
mempelajarinya dengan tekun? (Lihat Alma 37:8-10). 

• Apa yang Alma katakan kepada Helaman harus diajarkan kepada bangsanya? (Lihat 
Alma 37:32-34). Bagaimana para orang tua, pengajar, dan orang dewasa lainnya dapat 
membantu kaum muda sekarang "belajar kebijaksanaan pada masa muda [mereka]"? 
(Alma 37:35). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Alma 37:36-37. 
Bagaimana hidup anda telah terpengaruh sewaktu anda berupaya mengikuti nasihat 
ini? Bagaimana kita dapat mengindahkan nasihat ini dengan lebih baik? 

• Perbandingan apa yang Alma buat antara firman Allah dengan Liahona? (Lihat Alma 
37:38-45). Apa yang harus kita lakukan agar firman Allah menjadi suatu Liahona bagi 
kita masing-masing? 

• Alma menasihati Helaman, "Janganlah kita menjadi malas karena mudahnya jalan 
itu" (Alma 37:46; lihat juga Bilangan 21:5-9; 1 Nefi 17:41). Dalam pengertian apa jalan 
ke hidup yang kekal itu mudah? Mengapa kemudahan jalan itu merupakan batu 
sandungan bagi sebagian orang? Bagaimana kita dapat mempertahankan fokus kita 
pada iman kepada Kristus yang sederhana dan menyelamatkan? Bagaimana kita 
"memandang kepada Allah dan hidup"? (Alma 37:47). 

2. Alma memuji dan mendorong putranya Siblon. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 38. Tegaskan bahwa Alma juga 
memberikan kesaksiannya kepada putranya Siblon dan memberitahu Siblon mengenai 
pertobatannya (Alma 38:6-9). 

• Sifat-sifat apa dalam diri Siblon mendatangkan banyak sukacita kepada ayahnya? 
(Lihat Alma 38:2-4). Mengapa penting bagi orang tua mengakui dan memuji sifat-sifat 
baik dan hidup saleh anak-anak mereka? 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Alma 38:5. Bagaimana 
menempatkan kepercayaan anda kepada Allah telah membantu anda dalam masa-
masa pencobaan atau kesengsaraan? 

• Meskipun Siblon setia, Alma mengakhiri perkataannya kepada putranya dengan 
sebuah peringatan (Alma 38:10-15). Mengapa penting bahkan bagi yang saleh untuk 
menerima nasihat dan peringatan? Bagaimana kita dapat belajar menerima nasihat 
dan peringatan seperti itu dengan kerendahan hati? 

• Alma menasihati Siblon untuk terus mengajarkan firman Allah, dengan "tekun dan 
sederhana," menggunakan "keberanian, tetapi janganlah berlebih-lebihan" (Alma 
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38:10,12). Bagaimana kita dapat mengikuti nasihat ini sewaktu kita membagikan 
kepercayaan kita kepada orang lain? 

• Alma mengingatkan Siblon untuk tidak membanggakan kebijaksanaan atau 
kekuatannya sendiri (Alma 38:11). Bagaimana kesombongan dalam kebijaksanaan 
atau kekuatan kita sendiri dapat menuntun pada dosa yang lebih besar? Bagaimana 
kita dapat mengatasi rasa bangga seperti itu? (Lihat Alma 38:13-14. Kita dapat 
"[mengakui] ketidaklayakan [kita] itu di hadapan Allah setiap waktu"). 

• Alma menasihati Siblon untuk "mengekang segenap nafsu[nya]" (Alma 38:12). 
Apakah artinya mengekang nafsu kita? (Anda mungkin ingin menegaskan bahwa 
tujuan dari kekang kuda adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan kudanya). 
Mengapa kita harus mengekang nafsu kita agar "dipenuhi dengan cinta kasih"? 

3. Alma mengingatkan putranya Korianton untuk bertobat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 39. Tegaskan bahwa nasihat Alma 
kepada putranya Korianton agak berbeda dengan nasihatnya kepada putra-putranya 
yang lain. Helaman dan Siblon telah hidup dengan saleh, tetapi Korianton telah 
melakukan dosa-dosa yang serius. 

• Dosa-dosa apa yang telah dilakukan Korianton? (Lihat Alma 39:2-3). Mengapa 
pelanggaran seksual merupakan dosa yang demikian menyedihkan? 

Penatua Boyd K. Packer mengajarkan: 
"Di dalam tubuh kita disediakan—dan ini adalah kudus—suatu kuasa penciptaan, 
suatu cahaya, bisa dikatakan demikian, yang memiliki kekuatan untuk 
menghidupkan cahaya lainnya. Karunia ini haruslah digunakan hanya dalam ikatan 
pernikahan yang kudus. Melalui penggunaan kuasa penciptaan ini, satu tubuh yang 
fana dapat dikandung, satu roh memasukinya, dan satu jiwa baru dilahirkan ke 
dalam kehidupan ini. 

"Kuasa ini baik. Kuasa ini dapat menciptakan dan mendukung kehidupan keluarga, 
dan adalah di dalam kehidupan keluarga kita menemukan sumber kebahagiaan . . . . 

"Kuasa penciptaan atau bisa kita katakan prokreasi bukanlah sekadar bagian yang tak 
disengaja dari rencana itu: kuasa penciptaan itu penting bagi rencana itu. Tanpa 
kuasa penciptaan rencana itu tidak dapat berjalan. Penyalahgunaan kuasa penciptaan 
dapat mengganggu rencana itu sendiri. 

"Sebagian besar dari kebahagiaan yang mungkin datang kepada anda dalam 
kehidupan ini akan bergantung pada cara anda menggunakan kuasa penciptaan yang 
kudus i n i . . . . Bila [Setan] dapat merayu anda menggunakan kuasa ini sebelum 
waktunya, menggunakannya terlalu cepat, atau menyalahgunakannya dalam cara apa 
pun, anda mungkin bisa kehilangan kesempatan anda bagi kemajuan k e k a l . . . . 

"Lindungi dan jagalah karunia anda. Kebahagiaan nyata anda taruhannya. Kehidupan 
keluarga yang kekal . . . dapat dicapai karena Bapa Surgawi kita telah mengaruniakan 
karunia yang paling terpilih di antara semuanya ini ke atas diri anda—kuasa 
penciptaan ini. Ini merupakan kunci utama menuju kebahagiaan" (dalam Conference 
Report, Apr. 1972, 136-39; atau Ensign, Juli 1972, 111-13). 

• Mengapa Alma merasa penting membahas dosa Korianton dengannya? (Lihat Alma 
39:7-8,12-13). Apa yang dapat dipelajari orang tua dari Alma mengenai bagaimana 
menasihati anak-anak yang telah membuat kesalahan atau melakukan dosa? (Jawaban 
dapat mencakup yang tertulis di bawah). 

a. Alma mengingatkan Korianton mengenai apa yang menuntun pada dosa 
Korianton (Alma 39:2-4). 

b. Dia menjelaskan akibat-akibat dari dosa Korianton (Alma 39:7-9,11). 
c. Dia mengajar Korianton cara bertobat dan menghindari dosa di masa mendatang 

(Alma 39:9-14). 
d. Dia mengajar Korianton mengenai kasih dan pengampunan Allah (Alma 39:15-19). 
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• Tindakan atau sikap Korianton yang bagaimana yang menuntun pada dosanya? 
(Lihat Alma 39:2-3). Apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat diri kita sendiri 
terhadap bujukan Setan untuk menjadi amoral? (Lihat Alma 39:4, 13; A&P 121:45). 

• Bagaimana keadaan Korianton yang penuh dosa mempengaruhi orang lain? (Lihat 
Alma 39:11,13). Menurut anda mengapa tindakan Korianton lebih berpengaruh 
terhadap bangsa Zoram daripada perkataan Alma? Mengapa penting bagi anggota 
Gereja memberikan teladan yang baik? Bagaimana anda telah diberkati karena orang-
orang yang memberikan teladan yang baik? (Ajaklah anggota kelas 
mempertimbangkan dalam hati bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi 
pendapat orang lain mengenai Gereja). 

• Nasihat apa yang Alma berikan kepada Korianton mengenai cara bertobat dari dosa-
dosanya dan menghindari dosa serupa di masa mendatang? (Lihat Alma 39:9-14. 
Tulis jawaban anggota kelas di papan tulis. Beberapa jawaban tertulis di bawah, 
dengan pertanyaan pembahasan untuk mendorong terjadinya partisipasi). 

a. "Jangan lagi mengikuti hawa nafsu matamu" (Alma 39:9). Bagaimana hal-hal yang 
kita pilih untuk kita lihat atau berikan perhatian dapat mempengaruhi ketetapan 
kita untuk tetap bersih secara moral? 

b. "Ambil tanggung jawabmu untuk berunding dengan kakak-kakakmu" (Alma 
39:10). Bagaimana berunding dengan anggota keluarga atau teman yang saleh 
dapat membantu menguatkan daya tahan kita terhadap godaan? 

c. "Janganlah biarkan dirimu disesatkan oleh sesuatu hal yang sia-sia atau bodoh" 
(Alma 39:11). Apa saja hal-hal yang sia-sia atau bodoh yang dengannya Setan 
berusaha untuk menyesatkan kita? 

d. "Berbalik kepada Tuhan dengan segenap pikiran, kuasa dan kekuatanmu" (Alma 
39:13). Bagaimana kita dapat berpaling kepada Tuhan memohon bantuan ketika 
kita menghadapi godaan? 

e. "Akuilah kesalahanmu dan kejahatan yang telah engkau lakukan" (Alma 39:13). 
Mengapa mengakui bahwa kita telah berbuat salah adalah bagian yang penting 
dari pertobatan? 

f. "Janganlah mencari kekayaan atau pun hal-hal yang sia-sia dari dunia ini" (Alma 
39:14). Bagaimana mencari kekayaan atau "hal-hal yang sia-sia dari dunia ini" 
dapat menggoda kita untuk berdosa? 

• Apa yang Alma ajarkan kepada Korianton mengenai Kristus? (Lihat Alma 39:15-19. 
Tulis tanggapan anggota kelas di papan tulis). Bagaimana memahami hal-hal ini 
dapat membantu kita ketika kita tergoda untuk berdosa? 

Tegaskan bahwa Alma mengajar Korianton cara bertobat dan kembali pada kesetiaan, 
dan dia memberi nasihat kepada Helaman dan Siblon mengenai cara untuk tetap setia. 
Ajaklah para anggota kelas menerapkan nasihat-nasihat Alma dalam kehidupan mereka. 
Ajaklah para anggota kelas, yang adalah orang tua, untuk mengikuti teladan Alma 
dalam mengajar dan menasihati anak-anak mereka. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. Menasihati anak-anak secara perorangan 

Suruhlah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Alma 35:16. 

• Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini mengenai mengajar anak-anak yang 
memiliki kepribadian, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda-beda? (Tegaskan 
bahwa Alma berbicara kepada setiap anak "secara terpisah." Dia tidak berbicara 
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kepada para putranya bersama-sama atau memberi masing-masing (setiap putranya) 
pesan yang sama; dia berbicara kepada setiap putra sendiri-sendiri (secara 
perorangan) dan memberitahu dia apa yang secara khusus perlu didengarnya). 
Bagaimana dapat membantu jika sering mengajar anak-anak secara perorangan? 

2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka 

• Tanggung jawab apa yang dimiliki orang tua dalam membesarkan anak-anak? (Lihat 
Mosia 4:14-15; A&P 68:25-28). 

Mintalah anggota kelas menyebutkan orang tua yang saleh di dalam tulisan suci yang 
memiliki anak-anak yang saleh maupun yang tidak. Jawaban dapat mencakup yang 
berikut: 

Adam dan Hawa (Habil dan Kain) 
Ishak dan Ribka (Yakub dan Esau) 
Lehi dan Saria (Nefi, Sam, Yakub, Yusuf, Laman dan Lemuel) 
Alma yang Muda (Helaman, Siblon, dan Korianton) 

Tegaskan bahwa bahkan orang tua yang saleh pun dapat menghadapi tantangan yang 
sehubungan dengan anak-anak yang tidak saleh. Tekankan bahwa orang tua 
berkewajiban mengajar anak-anak mereka injil, dan mendorong mereka hidup sesuai 
dengan asas-asas injil, tetapi mereka juga harus menghormati hak pilih anak-anak 
mereka. Orang tua tidak dapat memaksa anak-anak untuk hidup saleh. 

3. "Kejahatan yang begitu besar" (Alma 39:7) 

Anda mungkin ingin menekankan ajaran-ajaran Alma mengenai hukum kemurnian 
akhlak. Pastikan para anggota kelas memahami apa itu hukum kemurnian akhlak, 
mengapa penting, dan bagaimana bertahan teguh dalam mematuhinya. Dalam mengajar 
kaum muda mengenai mematuhi hukum kemurnian akhlak, anda mungkin ingin 
menggunakan pamflet Untuk Memperkuat Remaja (34285). Berundinglah dengan uskup 
mengenai mendapatkan pamflet ini bagi anggota kelas yang belum memilikinya. 

Pernyataan berikut dari Presiden Gordon B. Hinckley mungkin juga berguna: 

"Anda hidup di dalam dunia dengan godaan-godaan yang mengerikan. Pornografi, 
dengan kotorannya yang menjijikkan, menyapu bumi bagaikan ombak yang menakutkan 
dan menyelubungi. Itu adalah racun. Janganlah menontonnya atau membacanya. Itu 
akan menghancurkan anda bila anda melakukannya. Menjauhlah darinya. Hindarilah itu 
seperti anda menghindari penyakit yang busuk, karena itu sama mematikannya. Bajiklah 
dalam pikiran dan dalam perbuatan. Allah telah menanamkan di dalam diri anda, untuk 
suatu tujuan, suatu dorongan ilahi yang dapat mudah ditumbangkan ke akhir yang jahat 
dan merusak. Ketika anda masih muda, janganlah terlibat dalam kencan yang tetap. 
Ketika anda mencapai usia di mana anda berpikir mengenai pernikahan, maka itulah 
waktunya untuk menjadi demikian terlibat. Tetapi anda para pemuda yang berada di 
sekolah menengah tidaklah membutuhkan hal ini, dan juga para gadisnya tidak" (dalam 
Conference Report, Okt. 1997, 71-72; atau Ensign, Nov. 1997, 51). 
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"Rencana Kebahagiaan 
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Alma 40-42 
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Membantu para anggota kelas memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai 
kehidupan setelah kematian, dan belas kasihan yang tersedia bagi mereka melalui 
Kurban Tebusan Yesus Kristus. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 40:1-23. Alma mengajar Korianton mengenai kematian dan kebangkitan. 
b. Alma 40:24-26; 41. Alma mengajar Korianton bahwa setelah kita dibangkitkan, 

yang saleh akan dipulihkan pada kebahagiaan dan yang jahat akan dipulihkan 
pada kesengsaraan. 

c. Alma 42. Alma mengajar Korianton mengenai keadilan dan belas kasihan dalam 
rencana kebahagiaan yang besar 

2. Bacaan tambahan: Joseph F. Smith Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang 
Telah Mati. 

3. Bila Penyajian Video Kitab Mormon (53911) tersedia, bersiaplah untuk menayangkan 
"Sang Perantara," jam tayang 11 menit. Bila kaset video itu tidak tersedia, anda 
mungkin ingin bersiap untuk membacakan atau menceritakan perumpamaan ini, 
yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber cetakan berikut: Asas-asas Injil (31110), 
bab 12; Conference Report, Apr. 1977, him. 79-80; atau Ensign, Mei 1977, him. 54-55. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Gambarkan bagan berikut di papan tulis: 
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Jelaskan bahwa kita sering menggambarkan bagan seperti ini untuk mengajarkan 
rencana keselamatan. Meskipun demikian, bila hanya ini yang kita lakukan untuk 
menjelaskan rencana tersebut, kita gagal menyebutkan Yesus Kristus, yang memainkan 
peran utama dalam rencana itu. Kita juga gagal menyebutkan ajaran-ajaran yang penting 
bagi rencana itu, seperti Kejatuhan, Kurban Tebusan, dan hak pilihan. 

Bacakan pernyataan berikut oleh Penatua Neal A. Maxwell: 

"Tuhan telah menggambarkan rencana penebusanNya sebagai Rencana Kebahagiaan... . 
Dalam pembicaraan, kita merujuk pada rancangan yang agung ini; kadangkala hampir 
terlalu umum; kita bahkan menggambarkan garis besar kasarnya di papan tulis dan di 
kertas seolah itu merupakan rancangan untuk tambahan pada rumah seseorang. 
Meskipun demikian, ketika kita benar-benar meluangkan waktu untuk merenungkan 
Rencana tersebut, ternyata Rencana itu menyesakkan napas dan menakjubkan!" ("Thanks 
Be to God," Ensign, Juli 1982, 51). 

Jelaskan bahwa hari ini anda akan membahas sebagian dari nasihat Alma kepada 
putranya Korianton. Dalam mengajar Korianton, Alma merujuk pada rencana Bapa 
Surgawi sebagai "rencana pemulihan" (Alma 41:2), "rencana keselamatan yang besar" 
(Alma 42:5), "rencana kebahagiaan yang besar" (Alma 42:8), "rencana penebusan" (Alma 
42:11), dan "rencana belas kasihan yang besar" (Alma 42:31). Sewaktu Alma mengajarkan 
rencana itu, dia menekankan pentingnya Kejatuhan, Kurban Tebusan Yesus Kristus, dan 
hak pilihan perorangan. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Alma mengajar Korianton mengenai kematian dan kebangkitan. 

Jelaskan bahwa pasal 40-42 dari kitab Alma melanjutkan nasihat Alma kepada putranya 
yang sesat, Korianton. Alma melihat bahwa perilaku buruk Korianton sebagian 
disebabkan kurangnya kesaksian dan kesalahpahaman mengenai beberapa dasar ajaran 
injil Alma membantu Korianton memahami apa yang terjadi kepada kita setelah 
kematian. 

Bahaslah Alma 40:1-23. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. 

• Bagaimana Alma memutuskan topik mana yang hendak dia bicarakan dengan 
Korianton? (Lihat Alma 40:1; lihat juga 41:1; 42:1). Menurut anda bagaimana Alma 
dapat "melihat" keprihatinan Korianton? Bagaimana kita dapat melihat dengan lebih 
baik kebutuhan mereka yang kita ajar? 

• Apa yang terjadi kepada roh kita antara kematian dan kebangkitan? (Lihat Alma 40:11-13. 
Mereka pergi ke firdaus atau penjara roh. Jelaskan bahwa "kegelapan yang paling 
gelap" dalam ayat 13 merujuk pada tempat yang biasa kita sebut penjara roh). 
Bagaimana Alma menggambarkan firdaus dan penjara roh? (Mintalah para anggota 
kelas membaca Alma 40:11-15, 21 untuk mendapatkan jawaban bagi pertanyaan ini. 
Anda mungkin ingin merangkum tanggapan para anggota kelas di papan tulis dalam 
sebuah bagan seperti berikut ini). 
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FIRDAUS PENJARA ROH 

Keadaan bahagia Keadaan sengsara 

Keadaan istirahat dan Keadaan kegelapan, dengan 
damai ratapan, tangisan, dan 

kertakan gigi 

Tidak ada kesulitan Penantian yang mengerikan 
atau kedukaan dan menakutkan akan 

murka Allah 

Jelaskan bahwa pada tahun 1918 Presiden Joseph F. Smith menerima sebuah wahyu yang 
membantu kita lebih memahami keadaan roh kita antara kematian dan kebangkitan 
(Joseph F. Smith Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Mati). Dalam 
wahyu ini, Presiden Smith melihat pelayanan Juruselamat di firdaus dan pengajaran injil 
kepada mereka dipenjara roh. Presiden Smith memahami bahwa roh-roh di penjara roh 
akan diajarkan injil dan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertobat 
sebelum pengadilan terakhir (Joseph F. Smith Penglihatan mengenai Penebusan Orang 
yang Telah Mati 1:29-34, 57-59). 

• Alma berkata bahwa pada waktu yang ditentukan, kita akan dibangkitkan (Alma 
40:21). Apakah artinya dibangkitkan? (Lihat Alma 40:21, 23. Roh dan tubuh 
dipersatukan kembali, dan tubuh dipulihkan pada "bentuknya yang tepat dan 
sempurna." Siapa yang akan dibangkitkan? (Lihat Alma 40:5; lihat juga 11:42-44). 

• Alma menyebutkan beberapa hal yang tidak diketahuinya mengenai kematian dan 
kebangkitan (Alma 40:2-5, 8,19-21). Apa yang dapat kita pelajari dari kenyataan 
bahwa Alma bersaksi mengenai ajaran kebangkitan meskipun dia tidak mengetahui 
semua rincian mengenainya? (Bantulah para anggota kelas melihat bahwa tidaklah 
perlu untuk memahami setiap rincian dari sebuah ajaran atau peristiwa sebelum 
menerima kesaksian akan kebenarannya). 

2. Alma mengajarkan bahwa setelah kita dibangkitkan, yang saleh akan dipulihkan 
pada kebahagiaan dan yang jahat akan dipulihkan pada kesengsaraan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 40:24-26; 41. 

• Alma merujuk pada kebangkitan sebagai suatu pemulihan karena roh dan tubuh 
dipersatukan serta tubuh dipulihkan pada "bentuknya yang tepat dan sempurna" 
(Alma 40:23; 41:2). Pemulihan lebih lanjut apa yang akan terjadi ketika kita 
dibangkitkan dan "diadili menurut perbuatan [kita]"? (Lihat Alma 41:3-6. Yang saleh 
akan dipulihkan pada kebahagiaan, dan yang jahat akan dipulihkan pada 
kesengsaraan). Apa artinya dipulihkan pada yang baik atau yang jahat? 

Penatua Bruce R. McConkie menyatakan, "Kebangkitan merupakan suatu pemulihan, 
baik pemulihan tubuh maupun roh dan pemulihan kepada individu dengan 
perolehan sikap mental dan rohani yang sama yang dimilikinya dalam kehidupan 
ini" (Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 641). 

• Dalam pengertian apa kita adalah "hakim bagi diri [kita] sendiri"? (Lihat Alma 41:7-8. 
Kita memilih apakah melakukan yang baik atau yang jahat dan dengan demikian 
memilih pada apa kita akan dipulihkan setelah kematian). 
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• Alma menjelaskan bahwa Korianton tidak dapat dipulihkan dari dosa pada 
kebahagiaan karena "kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan" (Alma 41:10). 
Mengapa kejahatan tidak dapat mendatangkan kebahagiaan? (Lihat Alma 41:10-13; 
Helaman 13:38). Bagaimana anda akan menanggapi argumentasi bahwa sebagian 
orang tampaknya menemukan kebahagiaan dalam kegiatan yang bertentangan 
dengan perintah-perintah? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Sementara [orang] mungkin mendapatkan 
kenikmatan sementara dalam dosa, hasil akhirnya adalah ketidakbahagiaan... . Dosa 
menciptakan ketidak harmonisan dengan Allah dan mendatangkan tekanan pada 
roh" (dalam Conference Report, Okt. 1974, 91; atau Ensign, Nov. 1974, 65-66). 

• Apa yang Alma katakan perlu Korianton lakukan agar yang baik dipulihkan 
kepadanya? (Lihat Alma 41:14-15). Pengalaman apa telah diperlihatkan kepada anda 
kebenaran dari pernyataan bahwa "apa yang telah engkau keluarkan akan berbalik 
kepadamu kembali"? 

3. Alma mengajar Korianton mengenai keadilan dan belas kasihan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 42. Jelaskan bahwa Korianton 
merasa terganggu oleh ajaran-ajaran ayahnya. Dia tidak mengerti mengapa "orang 
berdosa harus diserahkan kepada keadaan sengsara" (Alma 42:1). Sebagai tanggapan atas 
keprihatinannya itu, Alma mengajarkan keadilan Allah. Dia juga mengajarkan bahwa 
Yesus Kristus menebus dosa-dosa dunia "untuk melaksanakan rencana belas kasihan, 
untuk memuaskan tuntutan keadilan" (Alma 42:15). 

Untuk membatu para anggota kelas memahami ajaran Alma mengenai keadilan, 
mintalah mereka membaca dengan suara keras Alma 42:6-7. 10,18. Sewaktu mereka 
membaca, bantulah mereka memahami kebenaran yang tertulis di bawah: 

a. Karena Kejatuhan Adam dan Hawa, kita berada dalam keadaan jatuh. Kita menjadi 
fana, tunduk pada kematian dan tidak sempurna. Dalam keadaan jatuh, kita tidak 
dapat tinggal di hadirat Allah, yang baka dan sempurna. Keadilan menuntut agar kita 
disingkirkan dari hadirat Allah secara jasmani dan rohani. 

b. Ketika kita berdosa, kita memisahkan diri kita lebih jauh lagi dari Allah karena "tiada 
hal yang najis dapat tinggal dengan Allah" (1 Nefi 10:21). Keadilan menuntut agar 
kita dihukum bagi dosa-dosa kita. 

• Apa yang akan terjadi kepada kita bila kita hanya tunduk pada keadilan? (Lihat Alma 
42:14). Apa yang dibutuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan agar kita dapat 
kembali tinggal di hadirat Bapa Surgawi? (Lihat Alma 42:15). 

Bila anda menggunakan penyajian video "Sang Perantara," tayangkanlah sekarang. Bila 
anda membacakan atau menceritakan perumpamaan itu sendiri, lakukanlah sekarang. 
Tegaskan bahwa si terhutang menggambarkan kita masing-masing, si pemberi hutang 
menggambarkan keadilan, dan teman si terhutang menggambarkan Juruselamat. 

• Bagaimana Kurban Tebusan Yesus Kristus "memuaskan tuntutan keadilan"? (Lihat 
Mosia 15:7-9. Dia menyerahkan diriNya pada kematian dan mengambil ke atas 
diriNya sendiri dosa-dosa seluruh umat manusia). 

• Alma bersaksi bahwa "belas kasihan datang karena Kurban Tebusan" (Alma 42:23). 
Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menerima kepenuhan dari belas kasihan 
Allah? (Lihat Alma 42:13, 23, 27, 29-30; lihat juga Alma 41:14; A&P 19:15-18). 
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Tegaskan bahwa setelah menerima nasihat ini dari ayahnya, Korianton bertobat dan 
kembali pada pelayanan misionari (Alma 43:1; 49:30). Tekankan bahwa sewaktu kita 
mengikuti perintah-perintah Allah dan bertobat dari dosa-dosa kita, kita dapat 
mengambil bagian dalam belas kasihan yang tersedia melalui Kurban Tebusan 
Juruselamat. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 
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"Teguh Dalam Iman 
Kepada Kristus" 

Alma 43-52 

Membantu para anggota kelas melihat bagaimana sikap dan tindakan bangsa Nefi pada 
masa perang dapat menjadi pola untuk berurusan dengan pertentangan duniawi kita 
dan peperangan melawan Setan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 43-44. Dipimpin oleh Zerahemna, bangsa Laman datang untuk berperang 
melawan bangsa Nefi, berusaha untuk membawa mereka ke dalam penawanan. 
Bangsa Nefi, dipimpin Moroni, berjuang membela keluarga mereka dan 
kemerdekaan mereka. Bangsa Nefi menang karena mereka "disemangati oleh 
alasan yang lebih baik" dan karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. 

b. Alma 45:20-24; 46. Amalikia berhasrat menjadi raja dan menyebabkan perselisihan 
di antara bangsa Nefi. Kapten Moroni mengangkat "panji kemerdekaan" untuk 
mengilhami bangsanya, dan mereka mengikat perjanjian untuk mengikuti Allah. 
Amalikia dan beberapa pengikutnya bergabung dengan bangsa Laman. 

c. Alma 47-48. Melalui tipu muslihat, Amalikia menjadi raja bangsa Laman. Dia 
menghasut bangsa Laman untuk berperang melawan bangsa Nefi. Kapten Moroni 
mempersiapkan bangsa Nefi untuk membela diri mereka sendiri dengan benar. 

d. Alma 49-52. Perang berlanjut antara bangsa Nefi dan bangsa Laman. Para 
penganut sistim kerajaan berhasrat untuk menempatkan seorang raja untuk 
memerintah bangsa Nefi, tetapi mereka dikalahkan. Teankum membunuh 
Amalikia, yang digantikan sebagai raja bangsa Laman oleh saudara lelakinya 
Amoron. 

2. Bila gambar Kapten Moroni Mengangkat Panji Kemerdekaan tersedia, bersiaplah 
untuk menggunakannya dalam pelajaran (62051; Perangkat Gambar Seni Injil 312). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tanyakan kepada para anggota kelas: 

• Menurut anda mengapa Mormon menyertakan begitu banyak keterangan mengenai 
perang dalam Kitab Mormon? 

Di samping jawaban para anggota kelas, anda mungkin ingin menyarankan yang 
berikut: 

1. Mormon tahu bahwa Kitab Mormon akan dibaca dan dipelajari dalam suatu 
zaman di mana perang akan lazim di seluruh dunia. Tujuan ini mengajar kita cara 
untuk tetap seperti Kristus selama masa pertentangan. 

2. Mormon mencatat sejarah bangsa Nefi sebelum penampakan diri Juruselamat 
secara sangat terinci. Kita dapat membaca pengalaman Nefi dan siap untuk 
peristiwa serupa yang terjadi pada zaman kita sebelum Kedatangan Kedua 
Kristus. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 
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Jelaskan bahwa pelajaran ini akan membahas apa yang dapat diajarkan oleh peperangan 
antara bangsa Nefi dan musuh-musuh mereka kepada kita mengenai cara menangani 
pertentangan duniawi, serta cara membela diri kita dan keluarga kita dalam peperangan 
melawan Setan. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Bangsa Nefi berperang membela keluarga mereka dan kemerdekaan mereka. 

Bahaslah Alma 43-44. Ajaklah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. 

• Mengapa bangsa Nefi berperang melawan bangsa Laman? (Lihat Alma 43:3-4, 9-11, 
45-47; 48:14). Dalam keadaan bagaimana Tuhan memperkenankan orang pergi 
berperang? 

Presiden Charles W. Penrose, dahulu anggota dari Presidensi Utama, berkata: 
"Tidaklah benar bagi kita untuk terlibat dalam penumpahan darah manusia, untuk 
pembalasan dendam atau perhitungan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan atau 
mengilhami hambaNya untuk menasihati para putra dan putri Israel untuk 
memberikan bantuan mereka dalam pekerjaan peperangan yang benar, itu berbeda.. . 
Kita harus bangkit dalam daya kita dan dalam kekuatan kita dan maju menuju 
kemenangan; bukan dengan hasrat untuk menumpahkan darah, bukan dengan hasrat 
untuk menghancurkan makhluk sesama kita, melainkan dalam pembelaan diri dan 
karena kita memang ingin mempertahankan dan mewariskan kepada keturunan kita 
asas-asas kemerdekaan yang kudus yang telah diwahyukan dari atas" (dalam 
Conference Report, Okt. 1917, 21). 

Penatua David O. McKay berkata: "Ada . . . dua keadaan yang dapat membenarkan 
seorang Kristen yang sejati untuk memasuki—perhatikan, saya mengatakan memasuki, 
bukan memulai—suatu peperangan: (1) Sebuah upaya untuk mendominasi dan 
mengambil dari orang lain hak pilihan bebasnya, dan, (2) Kesetiaan pada negaranya. 
Kemungkinan ada yang ketiga, [yaitu], Pembelaan dari suatu bangsa yang lemah 
yang dihancurkan secara tidak benar oleh bangsa yang kuat dan zalim" (dalam 
Conference Report, Apr. 1942, 72). 

• Ketika Moroni menghadapi Zerahemna, apa yang menurutnya menyebabkan 
keberhasilan bangsa Nefi dalam peperangan itu? (Lihat Alma 44:3-4). Bagaimana 
bangsa Nefi telah memperlihatkan iman mereka kepada Kristus? (Lihat Alma 43:23, 
49-50). 

• Apa yang dapat kita lakukan dalam keluarga dan masyarakat kita untuk membantu 
melindungi kebebasan yang dihargai oleh bangsa Nefi? 

• Bahaslah asas-asas berikut yang memimpin sikap dan tindakan bangsa Nefi yang 
saleh pada masa perang. Bagaimana memahami dan menerapkan asas-asas tersebut 
dewasa ini membantu mendatangkan kedamaian yang lebih besar ke dunia? 
Bagaimana kita dapat menerapkan asas-asas ini dalam berurusan dengan 
pertentangan dalam kehidupan pribadi kita? 
a. Berperang hanya untuk tujuan yang benar, seperti pembelaan diri (Alma 43:8-10, 

29-30, 45-47; 48:14; anda mungkin ingin menegaskan bahwa catatan pertama 
mengenai bangsa Nefi yang memulai peperangan ada dalam Mormon 4:1-4). 

b. Janganlah memiliki kebencian terhadap musuh anda; usahakanlah kesejahteraan 
terbaik mereka demikian pula kesejahteraan anda sendiri (Alma 43:53-54; 44:1-2, 6). 

c. Hiduplah dengan benar dan percayalah kepada Allah (Alma 44:3-4; 48:15, 19-20). 
d. Ikutilah para pemimpin yang saleh dan bijak (Alma 43:16-19; 48:11-13,17-19; lihat 

juga A&P 98:10). 
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2. Kapten Moroni mengangkat "panji kemerdekaan" untuk mengilhami bangsanya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 45:20-24; 46. Jelaskan bahwa setelah 
peperangan dengan bangsa Laman, Helaman dan saudara-saudaranya pergi ke seluruh 
negeri, berkhotbah dan menegakkan kembali organisasi Gereja (Alma 45:20-22). 
Meskipun demikian, sebagian dari bangsa Nefi tumbuh menjadi sombong dan 
memberontak melawan Gereja. Pemimpin dari kelompok pemberontak ini adalah 
Amalikia, yang ingin menjadi raja atas bangsa Nefi (Alma 45:23-24 46:1-4). 

• Bagaimana Amalikia dapat membujuk orang lain untuk mengikutinya? (Lihat 
Alma 46:1-7,10). Apa motif dari orang-orang yang mendukungnya? (Lihat Alma 46:4-5). 
Apa yang dapat kita pelajari dari kisah tentang Amalikia dan para pengikutnya? 
(Lihat Alma 46:8-9). 

• Bila anda menggunakan gambar kapten Moroni mengangkat panji kemerdekaan, 
peragakanlah sekarang. Mengapa Moroni membuat panji kemerdekaan itu? (Lihat 
Alma 46:11-13, 18-20). Bagaimana rakyat menanggapi panji kemerdekaan tersebut? 
(Lihat Alma 46:21-22). Bagaimana membuat dan mematuhi perjanjian mempengaruhi 
kehidupan kita? 

3. Amalikia menjadi raja bangsa Laman dan menghasut mereka untuk berperang. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 47-48. 

• Apa yang dilakukan Amalikia ketika dia gagal menjadi raja bangsa Nefi? (Lihat Alma 
46:33; 47:1, 4. Mintalah para anggota kelas merangkum kisah cara Amalikia menjadi 
raja atas bangsa Laman [Alma 47:1-35], atau rangkumlah kisah ini sendiri). 

• Beberapa musuh bangsa Nefi yang terkuat dahulu adalah bangsa Nefi, termasuk 
bangsa Amaleki (Alma 24:29-30; 43:6-7), bangsa Zoram (Alma 30:59; 31:8-11; 43:4), 
Amalikia (Alma 46:1-7), Morianton (Alma 50:26, 35), dan saudara Amalikia, Amoron 
(Alma 52:3). Mengapa mereka yang telah meninggalkan Gereja sering menentang 
gereja dengan sengit? (Lihat Mosia 2:36-37; Alma 47:35-36). 

Nabi Joseph Smith membuat pernyataan berikut kepada seorang pria yang bertanya-
tanya mengenai mereka yang telah meninggalkan Gereja sering menentang gereja 
dengan demikian sengitnya: "Sebelum anda bergabung dengan Gereja ini anda 
berdiri di tanah yang netral. Ketika injil dikhotbahkan yang baik dan yang jahat 
ditempatkan di hadapan anda. Anda dapat memilih satu di antaranya atau tidak 
keduanya. Ada dua majikan yang berlawanan mengajak anda untuk melayani 
mereka. Ketika anda bergabung dengan Gereja ini anda memilih untuk melayani 
Allah. Ketika anda melakukan itu anda meninggalkan tanah yang netral, dan anda 
tidak pernah dapat kembali ke sana. Bila anda meninggalkan Tuhan yang anda 
nyatakan akan anda layani, itu adalah atas dorongan dari yang jahat, dan anda akan 
mengikuti suruhannya dan menjadi hambanya" (dalam "Recollections of the Prophet 
Joseph Smith," Juvenile Instructor, 15 Agu. 1892, 492). 

• Bandingkan Amalikia dan Moroni (Alma 48:1-17). Tekankan bahwa sama seperti satu 
orang jahat dapat menyebabkan banyak kejahatan di antara rakyat (Alma 46:9), 
demikian pula dengan satu orang saleh, seperti Moroni, dapat mengilhami banyak 
kesalehan. Bagaimana kita dapat mendorong dan mendukung para pemimpin yang 
saleh? Bagaimana kita masing-masing dapat mengilhami kesalehan di antara sesama? 

4. Perang berlanjut antara bangsa Nefi dan bangsa Laman. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 49-52. Jelaskan bahwa pasal-pasal ini 
melanjutkan kisah tentang peperangan yang terus menerus antara bangsa Nefi dan 
bangsa Laman. Laporan ini dapat membantu kita dalam peperangan kita yang terus 
menerus melawan Setan dan para pengikutnya, yang menyulut perang melawan 
kebenaran dan kesalehan, berperang untuk menghancurkan kesempatan kita akan hidup 
yang kekal. 
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• Bagaimana laporan mengenai peperangan di Kitab Mormon dapat diterapkan dalam 
peperangan kita melawan pengaruh Setan? (Beberapa contoh diberikan di bawah, 
dengan pertanyaan penerapan untuk mendorong terjadinya pembahasan. Anggota 
kelas mungkin menyarankan contoh lain juga). 

a. Bangsa Nefi membangun tembok-tembok untuk melindungi kota-kota mereka dari 
serangan bangsa Laman (Alma 48:7-9; 49:2-4,13, 18). Pertahanan apa dapat 
melindungi kita dari pengaruh Setan? 

b. Bangsa Nefi terus memperkuat pertahanan mereka (Alma 50:1-6). Mengapa kita 
harus terus menerus memperkuat pertahanan kita melawan Setan? 

c. Bangsa Nefi mematuhi perintah-perintah Allah dan mengikuti para pemimpin 
Gereja mereka (Alma 44:3-4; 49:30; 50:20-22). Bagaimana perintah-perintah Allah 
dan nasihat para pemimpin Gereja membantu kita memerangi kejahatan? 

d. Bangsa Nefi berterima kasih kepada Allah karena melindungi mereka dalam 
peperangan (Alma 45:1; 49:28). Bagaimana rasa syukur terhadap Tuhan dapat 
melindungi kita terhadap Setan? 

e. Pertikaian menyebabkan bangsa Nefi berperang di antara mereka sendiri dan 
memperkenankan bangsa Laman mendapatkan kekuasaan atas mereka (Alma 
51:2-7,12-23; 53:8-9). Bagaimana pertikaian memperkenankan Setan mendapatkan 
kekuasaan atas kita? Bagaimana persatuan dan dukungan dari orang lain dapat 
membantu kita sewaktu kita memerangi kejahatan? 

f. Bangsa Nefi yang saleh, makmur, dan bahagia bahkan di saat perang (Alma 49:30; 
50:23). Bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan bahkan 
selama masa-masa kejahatan yang mengerikan? 

Tegaskan bahwa asas-asas yang diajarkan dalam pasal-pasal ini di dalam Kitab Mormon 
dapat membantu melindungi kita dan keluarga kita dari terjangan keji kejahatan. Asas-
asas itu juga dapat membantu kita memiliki kedamaian dalam jiwa kita selama masa-
masa peperangan dan penderitaan. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Penyajian video 

Bila Penyajian Video Kitab Mormon (53911) tersedia, tayangkanlah 'Teguh dalam Iman 
kepada Kristus", waktu tayang 15 menit. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Mereka Mentaati Setiap 
Perintah Dengan Seksama" 

Alma 53-63 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas memahami bahwa Tuhan akan memperkuat mereka 
sewaktu mereka mengikuti teladan dari para teruna muda Helaman yang gagah berani. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Alma 53:10-19; 56:1-8. Dua ribu pemuda bangsa Amon yang gagah berani 
mengikat perjanjian untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Nefi. Mereka minta 
Helaman menjadi pemimpin mereka. 

b. Alma 56:9—58:41. Setia pada ajaran-ajaran para ibu mereka, teruna-teruna muda 
itu beriman kepada Allah dan berjuang dengan berani. Mereka dibantu oleh 60 
pemuda bangsa Amon lainnya. Semua dari 2.060 teruna muda ini terluka, tetapi 
tidak seorang pun dari mereka terbunuh. 

2. Bila gambar Dua Ribu Teruna Muda tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya 
dalam pelajaran (62050; Perangkat Gambar Seni Injil 313). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Peragakan gambar para teruna muda itu. Bacakan dengan keras Alma 57:25-26, berhenti 
setelah kata dibunuh di ayat 26. 

Tegaskan bahwa dalam peperangan antara bangsa Nefi dan bangsa Laman, tentunya ada 
pejuang bangsa Nefi lainnya yang hidupnya secara ajaib dilindungi. Meskipun demikian, 
ada juga banyak bangsa Nefi yang terbunuh (Alma 56:10-11; 57:36). Balatentara Helaman 
yang terdiri dari teruna-teruna muda merupakan satu-satunya bala tentara militer yang 
disebutkan dalam Kitab Mormon yang tidak seorang pun tentaranya terbunuh dalam 
peperangan. 

Beritahu anggota kelas bahwa kita, seperti para teruna muda Helaman, merupakan 
bagian dari sebuah pasukan yang besar. Kemudian bacakan pernyataan Presiden Ezra 
Taft Benson berikut. Jelaskan bahwa meskipun pernyataan itu ditujukan kepada para 
pemegang Imamat Harun, itu berlaku bagi semua anggota Gereja. 

"Anda dilahirkan pada zaman ini untuk suatu tujuan yang kudus dan mulia. Bukanlah 
secara kebetulan anda dicadangkan untuk datang ke bumi pada masa kelegaan terakhir 
dari kegenapan zaman ini. Kelahiran anda pada zaman yang khusus ini telah ditetapkan 
sebelumnya di dalam kekekalan. 

"Anda dimaksudkan untuk menjadi bala tentara rajani Tuhan di zaman akhir. 

"Dalam peperangan rohani yang anda hadapi, saya melihat anda sebagai para putra 
Helaman zaman ini. Ingatlah baik-baik laporan Kitab Mormon mengenai dua ribu teruna 
muda Helaman" (dalam Conference Report, Apr. 1986, 55; atau Ensign, Mei 1986, 43; 
simaklah bahwa muda berarti pemuda). 

• Apakah artinya menjadi "bala tentara rajani Tuhan"? (Lihat Efesus 6:11-18; I Petrus 
2:9; Joseph F. Smith Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang telah Mati 1:55-56). 
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Apa saja "peperangan rohani yang [kita] hadapi" sebagai bagian dari bala tentara 
Tuhan? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas asas-asas dan sifat-sifat khas yang membantu 
2.060 pejuang bangsa Amon menerima begitu banyak kekuatan dari Tuhan. Sewaktu kita 
hidup menurut asas-asas ini dan mengembangkan sifat-sifat khas ini, kekuatan rohani 
kita akan meningkat. Kita akan menjadi lebih mangkus sebagai hamba dalam "bala 
tentara rajani Tuhan." 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran yang 
akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Dua ribu pemuda bangsa Amon yang gagah berani mengikat perjanjian untuk 
berjuang demi kemerdekaan bangsa Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Alma 53:10-19; 56:1-8. Sebelum membahas 
laporan ini, mintalah para anggota kelas mengulangi secara singkat perjanjian 
perdamaian yang dibuat bangsa Amon (Anti-Nefi-Lehi) pada saat pertobatan mereka 
(Alma 24:15-18; 53:10-11). 

• Bangsa Nefi berjanji untuk melindungi bangsa Amon dari bangsa Laman (Alma 27:22-
24; 53:12). Apa yang ingin dilakukan bangsa Amon ketika mereka melihat 
penderitaan bangsa Nefi? (Lihat Alma 53:13). Mengapa Helaman membujuk orang-
orang itu untuk tidak melanggar perjanjian mereka? (Lihat Alma 53:14-15; 56:8). Apa 
yang hal ini ajarkan mengenai mematuhi perjanjian? 

• Apa yang dilakukan para putra bangsa Amon untuk membantu bangsa Nefi? (Lihat 
Alma 53:16). Bagaimana bangsa Amon memperlihatkan kekuatan komitmen mereka 
untuk membantu bangsa Nefi? (Lihat Alma 53:17. Mereka mengikat perjanjian dan 
bertekad mentaati perjanjian mereka "di dalam segala hal." Tuliskan di papan tulis 
Membuat dan mematuhi perjanjian kudus). 

• Bagaimana Tuhan akan menguatkan kita ketika kita membuat perjanjian denganNya 
dan mematuhi perjanjian ini "di dalam segala hal"? 

Presiden Ezra Taf t Benson berkata: "Pria dan wanita yang menyerahkan hidup 
mereka kepada Allah akan menemukan bahwa Dia dapat membuat jauh lebih banyak 
dari kehidupan mereka daripada yang dapat mereka lakukan. Dia akan 
memperdalam sukacita mereka, memperluas pandangan mereka, mempercepat 
pikiran mereka, menguatkan otot mereka, mengangkat semangat mereka, 
menggandakan berkat mereka, meningkatkan kesempatan mereka, menghibur jiwa 
mereka, membangkitkan teman, dan mencurahkan kedamaian. Siapa pun yang mau 
kehilangan nyawanya di dalam pelayanan Allah akan menemukan hidup yang kekal" 
CThe Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 361). 

• Para pemuda bangsa Amon itu meminta Helaman menjadi pemimpin mereka (Alma 
53:19; 56:1, 5). Helaman adalah seorang nabi dan seorang imam besar di Gereja (Alma 
37:1-2, 14; 46:6). Mengapa keputusan untuk mengikuti seorang nabi meningkatkan 
kemangkusan para pemuda bangsa Amon itu dalam peperangan yang akan mereka 
jalani? Pemimpin macam apa yang mungkin melemahkan orang dalam peperangan 
rohani mereka? 

• Bagaimana para pemuda bangsa Amon itu menanggapi perintah yang mereka terima? 
(Lihat Alma 57:21. Tuliskan di papan tulis Mengikuti nabi "dengan seksama"). Mengapa 
penting untuk patuh dengan seksama pada ajaran-ajaran nabi Tuhan? (Lihat kutipan 
selanjutnya). Apa saja hal-hal khusus yang harus kita lakukan dewasa ini untuk 
mengikuti nabi "dengan seksama"? 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Presiden Harold B. Lee mengajarkan: 

"Kuasa Setan akan meningkat; kita melihat ini terbukti di setiap b idang. . . . 

"Kini satu-satunya keamanan yang kita miliki sebagai anggota Gereja ini adalah 
melakukan persis apa yang Tuhan katakan kepada Gereja pada hari itu ketika Gereja 
diorganisasi. Kita harus belajar mengindahkan perkataan dan perintah-perintah yang 
akan Tuhan berikan melalui nabiNya, 'sewaktu dia menerimanya dalam segala 
kekudusan ini di hadapanKu; seolah-olah dari mulutKu sendiri, dalam segala 
kesabaran dan iman/ (A&P 21:4-5). Akan ada beberapa hal yang membutuhkan 
kesabaran dan iman. Anda mungkin tidak suka apa yang datang dari pejabat Gereja. 
Itu mungkin bertentangan dengan pandangan politik anda. Itu mungkin bertentangan 
dengan pandangan sosial anda. Itu mungkin mengganggu sebagian dari kehidupan 
sosial anda. Tetapi bila anda mendengarkan hal-hal ini, seolah-olah berasal dari mulut 
Tuhan sendiri, dengan kesabaran dan iman, janjinya adalah bahwa 'alam maut tidak 
akan berkuasa terhadapmu. Ya, dan Tuhan Allah akan membuyarkan kuasa 
kegelapan dari hadapanmu, dan menyebabkan langit bergetar demi kebaikanmu dan 
demi kemuliaan namaNya/ (A&P 21:6)." (dalam Conference Report, Okt. 1970,152; 
atau Improvement Era, Des. 1970, 126). 

2. Para tentara muda itu menggunakan iman kepada Allah dan berjuang dengan 
berani. 

Bahaslah Alma 56:9—58:41. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras 
ayat-ayat yang dipilih. Bila anda menggunakan gambar para pejuang muda itu, 
peragakanlah sekarang. 

• Pasukan pertama yang dihadapi pemuda bangsa Amon itu adalah pasukan bangsa 
Laman yang paling kuat dan paling banyak jumlahnya (Alma 56:34^43). Apa 
tanggapan para tentara muda itu ketika Helaman bertanya apakah mereka mau pergi 
melawan pasukan ini? (Lihat Alma 56:44-47). Dari siapa para teruna ini belajar 
memiliki iman dan keberanian yang demikian besar? (Lihat Alma 56:47-48; lihat juga 
Alma 53:21; 57:21. Bila anda mengajar orang dewasa, tuliskan di papan tulis Ajarkan 
anak-anak kita untuk percaya kepada Allah. Bila anda mengajar kaum muda, tuliskan 
Ikuti ajaran saleh orang tua). 

Untuk menekankan pengaruh yang dapat dimiliki para ibu terhadap anak-anak 
mereka, anda mungkin ingin membacakan pernyataan Presiden Spencer W. Kimball 
berikut: 

"Menjadi seorang wanita yang saleh pada masa-masa terakhir bumi ini, sebelum 
Kedatangan Kedua dari Juruselamat kita, merupakan pemanggilan yang amat agung. 
Kekuatan dan pengaruh wanita yang saleh dewasa ini dapat sepuluh kali lipat 
daripada di saat-saat yang lebih tenang. Dia telah ditempatkan di sini untuk 
membantu memperkaya, melindungi, dan menjaga rumah tangga—yang merupakan 
lembaga dasar dan paling agung dari masyarakat. Lembaga-lembaga lainnya dalam 
masyarakat boleh goyah dan bahkan gagal, tetapi wanita yang saleh dapat membantu 
menyelamatkan rumah tangga, yang boleh jadi merupakan tempat perlindungan yang 
terakhir dan satu-satunya yang diketahui sebagian manusia fana di tengah badai dan 
pertikaian" (The Teachings of Spencer W. Kimball, diedit oleh Edward L. Kimball [1982], 
326-27). 

• Para tentara muda itu tidak meragukan kesaksian ibu mereka (Alma 56:48). Mengapa 
penting bagi anak-anak untuk mengetahui kekuatan dan kepastian kesaksian para 
orang tua mereka? Dalam cara-cara apa orang tua dapat membagikan kesaksian 
mereka dengan anak-anak mereka? 

• Dalam satu pertempuran yang sulit, banyak bangsa Nefi "hampir menghindarkan 
diri" (Alma 57:20; lihat juga ayat 12-19). Apa tanggapan para pemuda bangsa Amon 
dalam pertempuran ini? (Lihat Alma 57:19-20. Tuliskan di papan tulis Tetap "kuat dan 
tak gentar," bahkan ketika orang lain "menghindarkan diri"). 
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• Apa akibat dari iman dan keberanian para pemuda bangsa Amon itu? (Lihat Alma 
57:22-25; 58:31-33, 39). Bagaimana kita dapat tetap "kuat dan tak gentar," bahkan 
ketika teman, kenalan, dan orang lainnya "hampir menghindarkan diri"? Bagaimana 
kita dapat menguatkan mereka yang "hampir menghindarkan diri"? 

• Dalam hal apa para pemuda bangsa Amon bersikap "kuat dan tak gentar"? (Untuk 
beberapa contoh, lihat Alma 53:20-21; 57:26-27; 58:40). 

a. "Mereka sangat gagah berani dalam keberanian" (Alma 53:20). 
b. "Mereka . . . . setia pada segala saat di dalam hal apa pun yang dipercayakan 

kepada mereka" (Alma 53:20). 
c. "Mereka adalah orang-orang yang suka akan kebenaran serta bersungguh-

sungguh" (Alma 53:21). 
d. Mereka memiliki "iman yang sangat besar itu, dalam hal mana mereka telah 

diajarkan agar percaya" (Alma 57:26). 
e. Mereka "senantiasa menaruh kepercayaan mereka kepada Allah" (Alma 57:27). 
f. Mereka "berdiri teguh di dalam kemerdekaan dengan mana Allah telah 

membebaskan mereka" (Alma 58:40). 
g. Mereka "mengingat Tuhan Allah mereka dengan seksama dari hari ke hari" (Alma 

58:40). 
h. Mereka "senantiasa taat untuk mematuhi undang-undang [Allah], dan hukum-

hukumNya, serta perintah-perintahNya" (Alma 58:40). 
I. "Iman mereka kuat dalam nubuat-nubuat mengenai yang akan datang" (Alma 

58:40). 

Tekankan bahwa para pemuda bangsa Amon itu telah mengembangkan sifat-sifat 
khusus ini dalam masa muda mereka, sebelum mereka menjadi tentara. Bila anda 
mengajar kaum muda, tuliskan di papan tulis Kembangkan sifat-sifat yang saleh di masa 
muda kita. 

• Dalam satu pertempuran, tentara bangsa Nefi yang dipimpin oleh Helaman, Gid, dan 
Teomner menghadapi "musuh yang tak terhitung banyaknya," tetapi mereka 
menerima sangat sedikit bantuan dari negeri Zarahemla (Alma 58:1-9). Pada sumber 
apa bangsa Nefi berpaling untuk kekuatan? (Lihat Alma 58:10. Tuliskan di papan tulis 
Berdoa untuk kekuatan dan pembebasan). 

• Bagaimana Tuhan menjawa doa-doa bangsa Nefi itu? (Lihat Alma 58:11-12). Dalam 
cara apa jawaban doa seperti itu dapat membantu kita "berbesar hati"? 

Bacakan pernyataan Presiden Ezra Taft Benson di halaman 142. Sehubungan dengan 
pernyataan ini, ulangilah kembali asas-asas yang telah anda tulis di papan tulis. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Wawasan dari Alma 60-61 

Bahaslah Alma 60 dan 61, yang berisikan surat Moroni kepada Pahoran, penguasa negeri 
itu, dan tanggapan Pahoran. Tercakup dalam pasal-pasal ini adalah pelajaran mengenai: 

a. Memanfaatkan semua sarana yang telah Tuhan sediakan (Alma 60:21). 
b. Membersihkan "bagian dalam pinggan" (Alma 60:23). 
c. Menjadi "terikat sesuai dengan perjanjian yang telah [kita] buat untuk mematuhi 

perintah-perintah" (Alma 60:34). 
d. Mencari kemuliaan Allah, bukan "kehormatan dunia" (Alma 60:36). 
e. Tidak mudah tersinggung (Alma 61:9). 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Dasar Yang Kukuh" 

Helaman 1-5 

Mendorong para anggota kelas membangun kesaksian mereka di atas dasar Yesus 
Kristus. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Helaman 1-2. Pertikaian di antara bangsa Nefi sendiri berkembang sewaktu 
pekerjaan rahasia dan kejahatan meningkat. Gadianton menjadi pemimpin dari 
gerombolan perampok rahasia Kiskumen. 

b. Helaman 3. Ribuan bergabung dengan Gereja dan mulai menjadi makmur. 
Sebagian anggota Gereja terangkat-angkat dalam kesombongan. 

c. Helaman 4. Bangsa Laman dan orang-orang Nefi yang memisahkan diri 
mengalahkan bangsa Nefi karena kejahatan dan kesombongan bangsa Nefi. 

d. Helaman 5. Nefi dan Lehi mengingat nasihat ayah mereka untuk membangun 
landasan mereka di atas batu karang Kristus. Mukjizat menyertai pelayanan 
mereka sewaktu mereka mengkhotbahkan pertobatan. 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, pilihlah satu di antara pilihan-
pilihan berikut: 

a. Mintalah sekelompok kecil anggota kelas bersiap menyanyikan bait 1, 2, 3, dan 7 
dari nyanyian rohani "Teguhlah Landasan" (Nyanyian Rohani, no. 28) di kelas. 

b. Bersiaplah menyanyi atau membaca syair dari bait 1, 2, 3, dan 7 dari "Teguhlah 
Landasan" bersama para anggota kelas. 

c. Mintalah sekelompok kecil anak Pratama datang ke kelas dan menyanyi "Ch-ang 
Bijaksana dan Orang Bodoh" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 137). Aturlah 
bersama orang tua anak-anak itu serta dengan para pemimpin dan pengajar 
Pratama. 

Bila pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Perkenalkan persentasi yang telah anda siapkan (lihat "Persiapan," butir 2). 

Setelah nyanyian rohani atau lagu tersebut, jelaskan bahwa pelajaran hari ini 
memperlihatkan perbedaan antara orang yang membangun di atas dasar yang lemah, 
seperti orang yang menempatkan kepercayaan mereka pada kekayaan atau kekuatan 
jasmani, dan orang yang membangun dasar mereka di atas "batu karang Penebus 
[mereka], . . . yang merupakan dasar yang kukuh" (Helaman 5:12). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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1. Pertikaian di antara bangsa Nefi sendiri berkembang. 

Bahaslah Helaman 1-2. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. Jelaskan bahwa Pahoran, hakim ketua, meninggal, dan ketiga 
putranya— Pahoran, Paanki, dan Pakumeni—memperebutkan kursi pengadilan 
(Helaman 1:1-4). 

• Bagaimana tanggapan Paanki dan Pakumeni ketika Pahoran terpilih menjadi hakim 
ketua? (Lihat Helaman 1:5-7). Apa yang terjadi karena pemberontakan Paanki? (Lihat 
Helaman 1:8-13). 

• Setelah Pakumeni menjadi hakim ketua, bangsa Laman datang memerangi bangsa 
Nefi (Helaman 1:13-17). Mengapa bangsa Nefi tidak siap membela diri mereka sendiri 
terhadap serangan luar dari bangsa Laman? (Lihat Helaman 1:18). Bagaimana 
pertikaian melemahkan bangsa dan masyarakat? Lingkungan dan wilayah? Keluarga 
dan perorangan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mengatasi 
pertikaian? 

• Gadianton, yang "sangat pandai bicara dan juga sangat ahli dalam tipu muslihat," 
menjadi pemimpin gerombolan Kiskumen (Helaman 2:4). Apa yang dijanjikan 
Gadianton kepada para pengikut Kiskumen dalam membujuk mereka 
mengikutinya? (Lihat Helaman 2:5; juga lihat Helaman 5:8). Dengan cara bagaimana 
kadangkala orang terpengaruh dengan omongan manis dan janji kekuasaan? 
Bagaimana kita dapat menghindari pengaruh semacam ini? 

2. Ribuan bergabung dengan Gereja; sebagian anggota Gereja terangkat-angkat dalam 
kesombongan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 3. 

• Helaman 3 meliputi sekitar 11 tahun sejarah bangsa Nefi. Selama 11 tahun itu, bangsa 
Nefi mengalami masa-masa kedamaian dan masa-masa pertikaian. Apa yang 
mengganggu kedamaian bangsa Nefi selama tahun-tahun itu? (Lihat Helaman 3:1, 33-
34). Apa penyebab dari kesombongan bangsa Nefi? (Lihat Helaman 3:36). Bagaimana 
kesombongan dapat mengganggu kedamaian dalam kehidupan kita? Apa yang dapat 
kita lakukan untuk berjaga-jaga terhadap kesombongan? (Lihat Helaman 3:27-30; lihat 
juga Ulangan 8:11,17-18; Alma 62:48-51). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Helaman 3:29. Apakah 
artinya "mengandalkan kepada firman Allah"? Bagaimana kita akan diberkati 
sewaktu kita "mengandalkan kepada firman Allah"? (Lihat Helaman 3:27-30; lihat 
juga 1 Nefi 11:25; 15:24). 

• Pada tahun ke 51, sebagian anggota Gereja mulai menganiaya yang lainnya (Helaman 
3:33-34). Bagaimana para pengikut Kristus yang rendah hati menanggapi 
penganiayaan dari para anggota Gereja yang sombong? (Lihat Helaman 3:35). 
Bagaimana teladan mereka dapat membantu kita sewaktu kita menghadapi 
penganiayaan, kritikan, atau kesengsaraan? 

• Para anggota Gereja yang rendah hati dikuduskan karena mereka "[menyerahkan] 
hati mereka kepada Allah" (Helaman 3:35). Apakah artinya dikuduskan? (Proses 
menjadi bersih, murni, dan bebas dari dosa melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus. 
Lihat A&P 76:41; 88:74-75). Apakah artinya menyerahkan hati kita kepada Allah? 

3. Bangsa Laman dan orang-orang Nefi yang memisahkan diri mengalahkan bangsa 
Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 4. 

• Orang-orang Nefi yang telah memisahkan diri meyakinkan bangsa Laman untuk 
berperang melawan bangsa Nefi. Bangsa Laman mengalahkan bangsa Nefi dan 
mendapatkan banyak dari tanah mereka (Helaman 4:5). Apa yang Mormon, yang 
mencatat kitab Helaman, amati merupakan sebab dari kelemahan bangsa Nefi? (Lihat 
Helaman 4:11-13). Persamaan apa yang ada antara tindakan bangsa Nefi dan tindakan 
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sebagian orang dewasa ini? Bagaimana mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan 
menguatkan kita? 

• Moroniha, Lehi, dan Nefi menubuatkan "banyak hal kepada bangsa itu . . . mengenai 
kedurhakaan-kedurhakaan mereka dan apa yang akan terjadi dengan mereka jika 
mereka tidak bertobat akan dosa-dosa mereka" (Helaman 4:14). Apa yang terjadi 
ketika bangsa itu mulai bertobat? (Lihat Helaman 4:15-16; lihat juga ayat 21-26). 

4. Nefi dan Lehi mengingat nasihat ayah mereka. Mukjizat menyertai pelayanan 
mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 5. 

• Mengapa Nefi menyerahkan kursi pengadilan dan yang mengkhotbahkan firman 
Allah? (Lihat Helaman 5:1-4). Apa yang Nefi dan Lehi ingat ayah mereka katakan 
mengenai nama mereka? (Lihat Helaman 5:5-7). Bagaimana teladan para nabi, para 
pemimpin Gereja lainnya, dan orang saleh lainnya membantu anda? 

• Apa yang Helaman ajarkan kepada para putranya mengenai Kurban Tebusan Yesus 
Kristus? (Helaman 5:9-11). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Helaman 5:12. Apakah 
artinya membangun di atas batu karang Kristus? (Lihat juga 3 Nefi 14:24-27). Apa saja 
angin kencang dan badai yang Setan kirimkan kepada kita? Bagaimana Kristus dapat 
membantu kita mengatasi angin dan badai ini? 

• Mengapa kita menyebut Kristus sebagai batu karang kita? Selain Kristus yang kadang 
orang gunakan untuk membangun hidup mereka? 

• Mukjizat besar apa yang terjadi di Zarahemla sewaktu Nefi dan Lehi 
mengkhotbahkan injil? (Lihat Helaman 5:17-19). Mengapa penting bahwa bangsa 
Laman menolak "kejahatan adat istiadat leluhur mereka"? (Lihat Helaman 5:19, 51; 
lihat juga Mosia 1:5). 

Penatua Richard G. Scott berkata: "Saya bersaksi bahwa anda akan memindahkan 
penghalang menuju kebahagiaan dan menemukan kedamaian yang lebih besar 
sewaktu anda menjadikan keanggotaan anda dalam Gereja Yesus Kristus pengabdian 
anda yang pertama, dan ajaran-ajaranNya menjadi dasar kehidupan anda. Ketika 
tradisi atau kebiasaan keluarga atau bangsa bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, 
singkirkanlah. Ketika tradisi dan kebiasaan selaras dengan ajaran-ajaranNya, maka 
hendaknya dihargai dan diikuti untuk melestarikan kebudayaan dan pusaka warisan 
anda. Ada satu pusaka warisan yang tidak pernah perlu anda ubah. Itu adalah 
pusaka warisan yang datang dari diri anda sebagai seorang putri atau putra Bapa di 
Surga" (dalam Conference Report, Apr. 1998,114; atau Ensign, Mei 1998, 87). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Helaman 5:21-32. Apa 
yang terjadi setelah orang-orang mulai bertobat? (Lihat Helaman 5:43-45). Bagaimana 
Roh Kudus bersaksi kepada bangsa itu? (Lihat Helaman 5:45-47). Bagaimana Roh 
Kudus bersaksi mengenai kebenaran dalam kehidupan anda? 

• Apa yang dilakukan bangsa itu setelah mereka menerima saksi mengenai 
Juruselamat? (Lihat Helaman 5:49-52). Apa tanggung jawab kita setelah kita menerima 
saksi akan keilahian dan kuasa penyelamatan Yesus Kristus? (Lihat A&P 33:9; 88:81). 

Mintalah seorang anggota kelas kembali membaca dengan suara keras Helaman 5:12. 
Tekankan bahwa kita dapat melindungi diri kita sendiri terhadap kesombongan, 
pertikaian, dan "badai [Setan] yang dahsyat" dengan membangun dasar kita di atas batu 
karang Yesus Kristus. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Pelajaran 33 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari pelajaran. 

1. "Ingatlah, ingatlah, hai para putraku" (Helaman 5:5-14) 

• Di dalam Kitab Mormon ada 240 pemakaian kata ingat atau bentukannya (seperti 
teringat, ingatan, atau jangan melupakan). Lima belas di antaranya terdapat dalam 
Helaman 5. Apa yang harus kita ingat? (Lihat Helaman 5:9; lihat juga Mosia 3:17). 
Mengapa penting untuk mengingat? 

Penatua Spencer W. Kimball berkata: 

"Sewaktu anda mencari di dalam kamus kata yang paling penting, tahukan anda kata 
apa itu? Bisa jadi itu kata 'mengingat/ Karena semua dari [kita] telah membuat 
perjanjian . . . kebutuhan kita yang terbesar adalah mengingat. Itulah sebabnya semua 
orang pergi ke pertemuan sakramen setiap hari Sabat untuk mengambil sakramen 
dan mendengarkan para imam berdoa agar [k i ta ] ' . . . selalu mengingat Dia dan 
mematuhi perintah-perintahNya, yang telah diberikanNya kepada [ k i t a ] . ' . . . 
'Mengingat7 adalah kata itu' ("Circles of Exaltation" [ceramah kepada para pendidik 
keagamaan, Brigham Young University, 28 Juni 1968], 8). 

2. "Menyerahkan hati [kita] kepada Allah" (Helaman 3:35). 

Sewaktu anda membahas Helaman 3:35, bagikan pernyataan Penatua Neal A. Maxwell 
berikut: 

"Hanya melalui berserah kepada Allah kita dapat mulai menyadari kehendakNya bagi 
kita. Dan bila kita benar-benar percaya kepada Allah, mengapa tidak berserah pada 
kemahatahuanNya yang penuh kasih? Lagi pula, Dia mengenal kita dan kemampuan 
kita jauh lebih baik daripada kita" (dalam Conference Report, Apr. 1985, 91; atau Ensign, 
Mei 1985, 72). 

149 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 



"Bagaimana Kamu Dapat 
Melupakan Aliahmu?" 

Helaman 6-12 

Membantu para anggota kelas mengenali perputaran yang menuntun dari kesalehan 
kepada kejahatan dan kembali ke kesalehan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci: 
a. Helaman 6:1-14. Bangsa Laman menjadi lebih saleh daripada bangsa Nefi. Bangsa 

itu diberkati dengan kedamaian dan kemakmuran. 
b. Helaman 6:15—10:1. Bangsa Nefi menjadi sombong dan jahat. Nefi menyerukan 

pertobatan kepada bangsa itu. Setelah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi di sekitar pembunuhan hakim ketua, sebagian orang menerima Nefi sebagai 
nabi, tetapi kebanyakan tetap tidak bertobat. 

c. Helaman 10:2—11:6. Tuhan memberi Nefi kuasa pemeteraian. Nefi meminta Tuhan 
menegur bangsa Nefi dengan mengirimkan bencana kelaparan. 

d. Helaman 11:7-38; 12. Bangsa Nefi merendahkan hati mereka dan bertobat. Tuhan 
mengirimkan hujan berdasarkan permintaan Nefi dan kembali memberkati bangsa 
Nefi dengan kedamaian dan kemakmuran. Mormon menunjukkan perputaran 
kesalehan dan kejahatan serta memberitahu cara mematahkan perputaran tersebut. 

2. Persiapkan potongan kata berikut: 

Kesalehan dan Kemakmuran 

Kesombongan dan Kejahatan 

Kehancuran dan Penderitaan 

Kerendahan Hati dan Pertobatan 

Bila anda tidak mau menggunakan potongan kata, tuliskan kata-kata tersebut di 
papan tulis ketika pelajaran meminta potongan kata tersebut. 

3. Bila Penyajian Video Kitab Mormon (53911) tersedia, bersiaplah untuk menayangkan 
"Perputaran Kesombongan," jam tayang 15 menit. Bila kaset videonya tidak tersedia, 
tugaskan seorang anggota kelas siap secara singkat menjelaskan peristiwa-peristiwa 
yang digambarkan dalam Helaman 7:13 29; 8; 9. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tuliskan nomor-nomor berikut di papan tulis: 2, 3, 5, 8, 12. 

Tegaskan bahwa nomor-nomor ini mengikuti urutan tertentu. Tanyakan kepada anggota 
kelas apa tiga nomor urutan yang berikutnya, (tiga nomor berikutnya adalah 17, 23, dan 
30. Anda mungkin perlu menjelaskan bahwa pola itu terbentuk dengan menambahkan 1 
ke nomor pertama, 2 ke nomor kedua, 3 ke nomor ketiga, dan seterusnya). 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 
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Jelaskan bahwa dalam Kitab Mormon ada pola yang dapat ditebak hampir sama seperti 
urutan ini. Pola ini diulangi beberapa kali. Dengan mengenal pola ini, kita dapat 
menghindari melakukan apa yang menuntun pada kehancuran bangsa Nefi. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

Pelajaran ini dibagi ke dalam 4 bagian. Setiap bagian berurusan dengan satu tahap dari 
perputaran kesombongan. Pada waktu yang disebutkan, tempatkan di papan tulis 
potongan kata yang berkaitan dengan setiap bagian. Gambarkan tanda panah untuk 
menghubungkan potongan-potongan kata tersebut, seperti diperlihatkan di bawah ini: 

1. Orang-orang hidup saleh dan diberkati dengan kedamaian dan kemakmuran. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 6:1-14. Ingatkan para anggota 
kelas bahwa Nefi dan Lehi menjadi misionari di antara bangsa Laman dan membantu 
banyak orang banyak bertobat dan dibaptiskan. Bangsa Laman segera menjadi lebih 
saleh daripada bangsa Nefi. 

• Sifat-sifat khas apa yang dimiliki bangsa Laman yang membantu mereka menjadi 
lebih saleh daripada kebanyakan bangsa Nefi? (Lihat Helaman 6:1). Bagaimana 
bangsa Laman yang telah dipertobatkan berusaha membantu bangsa Nefi? (Lihat 
Helaman 6:4-6). Apa hasilnya? (Lihat Helaman 6:7-14). 

Tempatkan potongan kata Kesalehan dan Kemakmuran di papan tulis. 

2. Bangsa Nefi menjadi sombong dan jahat. Nefi menyerukan pertobatan kepada 
mereka. 

Bahaslah Helaman 6:15—10:1. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras 
ayat-ayat yang dipilih. Tegaskan bahwa setelah bangsa Nefi menjadi makmur, banyak di 
antara mereka mulai melupakan Allah dan mencari kekayaan serta hal-hal duniawi 
lainnya. 

Tempatkan potongan kata Kesombongan dan Kejahatan di papan tulis. 

• Mengapa kemakmuran kerap menuntun pada kejahatan? (Lihat Helaman 6:17; 7:20-21). 

• Mintalah para anggota kelas membaca Helaman 6:21-24 dan 7:4-5 serta menyebutkan 
ciri-ciri para perampok Gadianton. Yang mana di antara unsur-unsur tersebut ada 
dewasa ini? Bagaimana kita dapat dengan pantas memerangi pengaruh kejahatan di 
dalam masyarakat kita? 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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• Siapakah sumber persekongkolan rahasia itu? (Lihat Helaman 6:25-20). Apa yang 
dilakukan bangsa Nefi sewaktu Setan "mendapat pengaruh yang besar atas hati 
[mereka]"? (Lihat Helaman 6:31). 

Mintalah para anggota kelas membaca Helaman 6:34-38, dan mencari perbedaan antara 
bangsa Nefi dengan bangsa Laman. Anda mungkin ingin merangkum tanggapan 
anggota kelas di papan tulis dalam sebuah bagan seperti di bawah ini: 

BANGSA NEFI BANGSA LAMAN 

Tersesat dalam Tumbuh dalam pengetahuan 
ketidakpercayaan akan Allah (ayat 34). 
(ayat 34). 

Tumbuh dalam Berjalan dalam kebenaran 
kejahatan dan dosa dan kesalehan di hadapan 
(ayat 34). Allah (ayat 34). 

Kehilangan Menerima Roh (ayat 36). 
bimbingan Roh 
Tuhan (ayat 35). 

Membangun dan Mengkhotbahkan firman 
mendukung para Allah kepada para 
perampok Gadianton perampok Gadianton 
(ayat 38). (ayat 37). 

• Mengapa Roh "menarik diri dari bangsa Nefi"? (Lihat Helaman 6:35). Mengapa 
Tuhan "mencurahkan RohNya ke atas bangsa Laman"? (Lihat Helaman 6:36). Apa 
yang dapat hal ini ajarkan kepada kita mengenai cara kita dapat menerima pengaruh 
dari Roh Kudus? 

Jelaskan bahwa ketika bangsa Nefi meneruskan dalam kejahatan mereka, Tuhan 
mengirim putra Helaman, Nefi, untuk menyerukan pertobatan kepada mereka. Ketika 
Nefi melihat kejahatan bangsa itu, hatinya "dipenuhi dengan rasa duka" (Helaman 7:6). 
Dia berlutut di menara kebunnya untuk berdoa. Sewaktu dia mencurahkan jiwanya 
kepada Allah, sekelompok orang berkumpul, ingin tahu mengapa dia meratapi kejahatan 
bangsa itu (Helaman 7:11). 

Bila anda menggunakan penyajian video "Perputaran Kesombongan," tayangkanlah 
sekarang. Bila anda tidak menggunakan penyajian video itu, mintalah anggota kelas 
yang ditugaskan untuk memberi laporan singkat mengenai peristiwa-peristiwa yang 
dimainkan dalam Helaman 7:13-20; 8; 9. 

• Bagaimana bangsa itu bereaksi ketika Nefi memarahi mereka karena kejahatan 
mereka? (Lihat Helaman 8:1-10). Mengapa begitu banyak orang yang tetap tidak mau 
bertobat? 

• Bagaimana orang-orang itu bereaksi setelah Seantum mengaku membunuh 
saudaranya, hakim ketua? (Lihat Helaman 9:39—10:1). Setelah orang-orang itu 
berdebat apakah Nefi seorang nabi atau allah, mereka meninggalkannya berdiri 
sendirian. Apa yang dapat menahan kita dari mendengarkan para nabi zaman akhir? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Kedua kelompok yang memiliki kesulitan 
terbesar dalam mengikuti nabi adalah orang sombong yang terpelajar dan orang 
sombong yang kaya. Yang terpelajar mungkin merasa nabi hanyalah diilhami ketika 
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dia setuju dengannya; kalau tidak, maka nabi hanyalah memberikan pendapatnya — 
berbicara sebagai seorang manusia. Yang kaya mungkin merasa mereka tidak perlu 
menerima nasihat dari seorang nabi yang rendah" (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 138). 

3. Tuhan memberi Nefi kuasa pemeteraian. Bangsa Nefi yang tidak bertobat 
menghadapi peperangan dan bencana kelaparan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 10:2—11:6. Tegaskan bahwa 
bangsa Nefi melupakan Tuhan dan melanjutkan dalam kejahatan. Karena kejahatan 
mereka, orang-orang itu mengalami kehancuran dan penderitaan yang amat sangat. 

• Mengapa Tuhan mempercayakan kuasa yang demikian besarnya kepada Nefi ? (Lihat 
Helaman 10:4-5). 

• Apa yang terjadi kepada orang-orang setelah mereka menolak Nefi dan tidak 
mematuhi Allah? (Lihat Helaman 10:18—11:2). Apa yang Nefi doakan untuk 
membantu bangsa itu mengingat Tuhan dan bertobat? (Lihat Helaman 11:4). Mengapa 
Nefi berdoa untuk bencana kelaparan bukan peperangan? (Lihat Helaman 11:4). 
Bagaimana doa Nefi dijawab? (Lihat Helaman 11:5-8). 

Tempatkan potongan kata Kehancuran dan Penderitaan di papan tulis. 

4. Bangsa Nefi merendahkan hati mereka dan bertobat. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 11:7-38; 12. Jelaskan bahwa 
kehancuran dan penderitaan akibat kelaparan itu mempengaruhi bangsa Nefi untuk 
berpaling kepada Tuhan meminta bantuan. Mereka merendahkan hati mereka dan 
bertobat. 

Tempatkan potongan kata Kerendahan Hati dan Pertobatan di papan tulis. 

• Apa yang dapat kita pelajari dari jawaban Tuhan atas doa Nefi agar mengakhiri 
bencana kelaparan itu? (Lihat Helaman 1:10-17). Apa yang dituntut Tuhan kepada 
bangsa itu sebelum Dia mau mengakhiri bencana kelaparan itu? (Lihat Helaman 
11:14-15). 

• Bagaimana bangsa itu sekali lagi diberkati karena kesetiaan mereka? (Lihat Helaman 
11:20-21). 

• Apa yang menjadi tanda pertama bahwa masa kerendahan hati dan kesalehan yang 
singkat itu mulai berakhir? (Lihat Helaman 11:22). Bagaimana Nefi, Lehi, dan 
saudara-saudara mereka mengakhiri pertikaian ini? (Lihat Helaman 11:23). Dalam hal 
apa mengajarkan "pokok-pokok ajaran yang sebenarnya" dapat membantu kita 
mengakhiri pertikaian? 

• Setelah suatu masa kejahatan dan kehancuran melalui peperangan, apa yang 
membantu bangsa itu bertobat dan berpaling kepada Tuhan? (Lihat Helaman 11:28-34). 
Sewaktu kita dikelilingi oleh kondisi kejahatan yang serupa, apa yang dapat kita 
lakukan untuk senantiasa mengingat Tuhan? 

• Dua tahun kemudian, bangsa Nefi "mulai lagi melupakan Tuhan Allah mereka" 
(Helaman 11:36). Mengapa menurut anda orang begitu cepat melupakan Tuhan? 
Dalam hal apa kita mungkin melupakan Tuhan dewasa ini? 

• Mormon berkata bahwa "anak-anak manusia . . . lebih rendah daripada debu bumi" 
(Helaman 12:7). Berdasarkan apa dia membuat pernyataan ini? (Mintalah anggota 
kelas bergiliran membaca ayat-ayat dari Helaman 12:1-6, 8). 

• Kita memiliki kebebasan untuk mematuhi atau tidak mematuhi perintah-perintah 
Allah tetapi tidak dalam memilih konsekuensi atas tindakan kita. Apa kata Mormon 
akan merupakan nasib dari mereka yang tidak mematuhi? (Lihat Helaman 12:25-26). 
Apa nasib dari mereka yang bertobat dan mematuhi Tuhan? (Lihat Helaman 12:23-24,26). 

1 5 3 



• Arahkan perhatian anggota kelas pada perputaran di papan tulis. Bagaimana orang 
dapat memecahkan perputaran ini? (Lihat Alma 62:48-51; Helaman 12:22-24). 

Presiden Gordon B. Hinckley berkata: "Carilah hal-hal yang nyata, bukan yang tiruan. 
Carilah kebenaran yang abadi, bukan kesenangan yang sekadar berlalu. Carilah hal-
hal kekal Allah, bukan yang ada di sini hari ini dan hilang esok. Pandanglah Allah 
dan hidup" (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 494). 

Bacakan pernyataan Penatua Gordon B. Hinckley berikut, di mana dia berbicara 
mengenai Kitab Mormon: 

"Tidak ada kesaksian tertulis lainnya yang begitu jelas mengilustrasikan kenyataan 
bahwa ketika orang-orang dan bangsa-bangsa berjalan dalam ketakutan akan Allah dan 
dalam kepatuhan pada perintah-perintahNya, mereka makmur dan tumbuh, tetapi ketika 
mereka melalaikan Dia dan firmanNya, datanglah suatu kekeroposan yang, kecuali 
dihentikan oleh kesalehan, menuntun pada kelemahan dan kematian" (dalam Conference 
Report, Okt. 1979, 10; atau Ensign, Nov. 1979, 8). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. Menghindari perputaran kesombongan 

Mintalah anggota kelas berpikir mengenai suatu kesalahan atau pilihan yang memalukan 
atau kebodohan yang pernah mereka buat. Kemudian mintalah mereka berpikir tentang 
apa yang telah mereka lakukan untuk menghindari mengulang kesalahan itu. Berikan 
anggota kelas kesempatan untuk membagikan pengalaman-pengalaman ini. 

Bahaslah mengapa bangsa Nefi terus membuat keputusan yang menuntun mereka dari 
kesalehan menuju kejahatan, yang berakibatkan kehancuran dan penderitaan. 

• Apa yang dapat kita pelajari dari bangsa Nefi untuk membantu kita menghindari 
membuat kesalahan yang sama yang telah mereka buat? 

2. "Mereka telah bersaksi tentang kedatangan Kristus" (Helaman 8:22) 

Jelaskan bahwa para nabi bersaksi mengenai Yesus Kristus, demikian pula hal-hal di 
surga dan di bumi. Kemudian mintalah para anggota kelas bergantian membaca 
Helaman 8:11-24, mencari sebanyak-banyaknya saksi mengenai Juruselamat dalam ayat-
ayat tersebut. Sebagai bagian dari pembahasan ini, anda mungkin ingin memberi 
perhatian khusus pada kisah ular tembaga Musa: 

• Apa yang dilambangkan oleh ular tembaga itu? (Lihat Helaman 8:13-15; lihat juga 
Bilangan 21:6-9; Yohanes 3:14-16). Bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita 
kepada Kristus? Bagaimana iman anda kepada Kristus dan Kurban TebusanNya telah 
mempengaruhi kehidupan anda? 

Sebagai penutup bagi pembahasan ini, anda mungkin ingin membacakan kesaksian 
Presiden Gereja yang terkini dari sebuah majalah Liahona edisi Konferensi atau Pesan 
Presidensi Utama. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Mengingatkan para anggota kelas akan pentingnya bertobat, berpaling kepada Tuhan, 
dan mengikuti para nabi. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Helaman 13. Seorang nabi bangsa Laman bernama Samuel bernubuat bahwa 

bangsa Nefi akan dihancurkan kecuali mereka bertobat. 
b. Helaman 14. Samuel bernubuat mengenai tanda-tanda yang akan mendahului 

kelahiran dan kematian Juruselamat. Dia terus menyerukan pertobatan kepada 
bangsa itu pada pertobatan. 

c. Helaman 15-16. Samuel memberitahu bangsa Nefi mengenai dipertobatkannya 
bangsa Laman. Sebagian bangsa Nefi mempercayai Samuel dan dibaptiskan. 
Lainnya mengeraskan hati mereka dan berusaha membunuh Samuel, tetapi dia 
diselamatkan melalui kuasa Allah. 

2. Bila gambar Samuel si Orang Laman di Atas Tembok tersedia, bersiaplah untuk 
menggunakannya dalam pelajaran (62370; Perangkat Gambar Seni Injil 314). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Mintalah para anggota kelas membayangkan seorang penjual yang hanya memiliki satu 
produk untuk dijual: kesengsaraan. 

• Apa yang dapat dilakukan penjual ini untuk menjual produknya itu? (Jawaban dapat 
mencakup bahwa dia dapat membuat kesengsaraan tampak menawan atau bahwa dia 
dapat memperdaya orang untuk berpikir bahwa produknya akan mendatangkan 
kebahagiaan dan bukan kesengsaraan). 

• Setan tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan kecuali kesengsaraan (2 Nefi 2:17-18, 27). 
Bagaimana Setan membuat kesengsaraan dan dosa tampak patut didambakan? 
Bagaimana dia berusaha membujuk orang bahwa kebahagiaan dan kesalehan tidaklah 
patut untuk didambakan? 

Jelaskan bahwa dalam pelajaran ini anda akan membahas nubuat-nubuat Samuel, 
seorang nabi bangsa Laman. Samuel berkhotbah kepada sekelompok bangsa Nefi yang 
telah membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh godaan-godaan Setan. Mereka telah 
"mencari kebahagiaan dalam melakukan kedurhakaan," yang berlawanan dengan sifat 
hakiki Allah (Helaman 13:38). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 
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1. Samuel mengingatkan bangsa Nefi bahwa mereka akan dihancurkan kecuali 
mereka bertobat 

Bahaslah Helaman 13. Ajaklah anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa seorang nabi ke bangsa Laman yang bernama Samuel pergi 
berkhotbah di Zarahemla, tetapi bangsa Nefi mengusirnya keluar dari negeri itu. Tuhan 
memerintahkan Samuel untuk kembali ke Zarahemla dan bernubuat. Ketika bangsa Nefi 
tidak memperkenankan Samuel memasuki kota itu, dia berdiri di tembok kota dan 
bernubuat kepada mereka (Helaman 13:1-4). Bila anda menggunakan gambar Samuel, 
peragakanlah sepanjang pelajaran ini. 

• Samuel mengingatkan orang-orang bahwa karena kekerasan hati mereka, Tuhan akan 
mengambil firmanNya dan menarik RohNya dari mereka (Helaman 13:8). Mengapa 
konsekuensi ini datang kepada orang yang mengeraskan hatinya? (Lihat Mosia 2:36-
37). Apa yang dapat kita lakukan untuk melunakkan hati kita? 

• Melalui Nabi Samuel, Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang mau bertobat dan 
berbalik kepadaKu" (Helaman 13:11). Bagaimana sebagian orang mungkin berusaha 
untuk bertobat tanpa berpaling kepada Tuhan? Mengapa berpaling kepada Tuhan 
merupakan bagian yang penting dari pertobatan? 

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan: 

"Pertobatan berarti lebih daripada sekadar reformasi perilaku. Banyak pria dan 
wanita di dunia memperlihatkan kekuatan kemauan dan disiplin diri yang besar 
dalam mengatasi kebiasaan buruk dan kelemahan daging. Namun pada saat yang 
bersamaan mereka tidak memikirkan Tuhan, kadang kala bahkan secara terbuka 
menolakNya. Perubahan perilaku seperti itu, meskipun ke arah yang positif, tidaklah 
mencirikan pertobatan yang sejati . . . . 

"Pertobatan sejati berdasarkan pada dan mengalir dari iman kepada Tuhan Yesus 
Kristus. Tidak ada cara lain. Pertobatan yang sejati mencakup suatu perubahan hati 
dan bukan sekadar perubahan perilaku (lihat Alma 5:13)" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [1988], 71). 

• Bangsa Nefi telah "menaruh hati mereka kepada kekayaan" (Helaman 13:20-21). 
Disamping itu, mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, yang telah memberi 
mereka kekayaan (Helaman 13:21). Karenanya, bangsa Nefi beserta kekayaan mereka 
dikutuk (Helaman 13:17-22). Dalam hal apa orang memberi lebih banyak waktu dan 
perhatian pada masalah-masalah duniawi daripada pada masalah-masalah rohani? 
Bagaimana kita dapat menilai apakah kita memberi cukup perhatian pada 
kesejahteraan rohani kita? 

• Samuel berkata bahwa bangsa Nefi senantiasa mengingat kekayaan mereka tetapi 
tidak ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan (Helaman 13:22). Mengapa sulit bagi 
sebagian orang untuk tetap bersikap penuh syukur ketika mereka diberkati dengan 
kelimpahan? Bagaimana rasa syukur meniadakan kesombongan? Dalam hal apa kita 
dapat memperlihatkan rasa syukur kepada Tuhan? 

• Bangsa Nefi menganiaya dan membunuh para nabi zaman mereka, tetapi mereka 
berkata, "Jika kami hidup pada masa leluhur kami dahulu kala, kami tidak akan 
membunuh para nabi itu, kami tidak akan merejam mereka dan mengusir mereka" 
(Helaman 13:24-25; bandingkan dengan Matius 23:29-39). Mengapa orang kadang kala 
memuji para nabi terdahulu dan menolak para nabi yang hidup? (Lihat Helaman 
13:26). Bagaimana sebagian orang membiarkan diri mereka "dipimpin oleh para 
pembimbing yang bodoh dan buta"? (Lihat Helaman 13:27-29). 

• Menurut Samuel, bangsa Nefi telah "mencari kebahagiaan dalam melakukan 
kedurhakaan" (Helaman 13:38). Mengapa tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan 
sejati dalam dosa? (Lihat Helaman 13:38; lihat juga Alma 41:10-11). Bagaimana kita 
dapat menemukan kebahagiaan sejati? (Selain meminta tanggapan anggota kelas, 
anda mungkin ingin membaca pernyataan di halaman berikutnya). Bagaimana kita 
dapat membantu orang lain menemukan kebahagiaan sejati? 
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Nabi Joseph Smith berkata, "Kebahagiaan merupakan sasaran dan rancangan 
keberadaan kita; dan akan menjadi akhir darinya, bila kita mencari jalan yang 
menuntun padanya; dan jalan ini adalah kebajikan, kejujuran, kesetiaan, kekudusan, 
dan mematuhi semua perintah Allah" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi 
oleh Joseph Fielding Smith [1976], 255-56). 

2. Samuel bernubuat mengenai tanda-tanda yang akan mendahului kelahiran dan 
kematian Juruselamat Dia terus menyerukan pertobatan kepada bangsa itu. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 14. 

• Samuel bernubuat mengenai kelahiran dan kematian Juruselamat (Helaman 14:2,15). 
Tanda-tanda apa yang Samuel katakan akan menyertai kelahiran dan kematian 
Juruselamat? (Lihat Helaman 14:3-7, 20-28. Nubuat-nubuat ini disebutkan dalam 
gagasan mengajar tambahan. Penggenapan dari nubuat-nubuat ini akan dibahas 
dalam pelajaran 36). 

• Samuel berkata bahwa bila bangsa itu mau bertobat, mereka akan menerima 
pengampunan akan dosa-dosa mereka melalui jasa-jasa Kristus (Helaman 14:13). Jasa-
jasa adalah sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang memberi seseorang hak untuk 
mendapatkan pahala. Mengapa hanya melalui jasa-jasa Juruselamat kita dapat 
diampuni dari dosa-dosa kita? (Lihat 2 Nefi 2:7-9; Alma 22:14). 

Presiden Ezra Taf t Benson mengajarkan, "Bahkan orang yang paling adil dan jujur 
sekali pun tidak dapat menyelamatkan dirinya hanya berdasarkan jasa-jasanya 
sendiri" (The Teachings of Ezra taf t Benson, 71). 

• Menurut Samuel, mengapa Yesus harus mati? (Lihat Helaman 14:15-18). Bagaimana 
dengan mengetahui pengorbanan Juruselamat mempengaruhi anda? 

• Samuel berkata, "Bila [orang] dihukum, mereka mendatangkan bagi diri mereka 
hukuman mereka sendiri" (Helaman 14:29). Mengapa demikian? (Helaman 14:30-31). 
Mengapa penting agar kita "diperkenankan bertindak bagi diri [kita] sendiri"? 

3. Sebagian orang mempercayai Samuel dan dibaptiskan. Lainnya mengeraskan hati 
mereka dan berusaha membunuh Samuel. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Helaman 15-16. 

• Mengapa Tuhan menegur bangsa Nefi? (Lihat Helaman 15:3; lihat juga Ibrani 12:6). 
Bagaimana teguran Tuhan memperlihatkan kasihNya bagi kita? Apa yang dapat kita 
pelajari dari teguran Tuhan? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Helaman 15:7-8. Sewaktu 
dia membaca, gambarkan bagan berikut di papan tulis: 
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• Dalam hal apa pengetahuan akan kebenaran dan percaya tulisan suci menuntun pada 
iman dan pertobatan? Dalam hal apa iman dan pertobatan menuntun pada perubahan 
hati? 

• Bangsa Laman yang mengalami perubahan hati tetap "teguh dan tabah dalam iman" 
(Helaman 15:8). Ketika kita mengalami perubahan hati, apa yang harus kita lakukan 
untuk memastikan perubahan itu langgeng? (Lihat 2 Nefi 31:19-20). 

• Bagaimana tanggapan bangsa Nefi terhadap nubuat dan peringatan Samuel? (Lihat 
Helaman 16:1-7). Menurut anda mengapa banyak orang tidak percaya kepada Samuel 
meskipun mereka melihat bahwa dia telah dilindungi secara ajaib? 

• Meskipun mereka melihat bahwa perkataan para nabi sedang digenapi, kebanyakan 
bangsa Nefi mulai mengeraskan hati mereka dan bersandar pada kekuatan serta 
kebijaksanaan mereka sendiri (Helaman 16:13-15). Bagaimana bangsa Nefi yang tidak 
percaya ini mengecilkan arti tanda-tanda yang mereka lihat? (Lihat Helaman 16:16-23). 
Apa bahayanya berusaha memahami injil dengan kecerdasan kita saja? 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Anda mungkin ingin menggunakan gagasan mengajar tambahan untuk memeriksa 
kembali nubuat-nubuat Samuel dan untuk memperlihatkan bagaimana penelaahan akan 
nubuat-nubuat ini dapat membantu kita bersiap bagi Kedatangan Kedua Juruselamat. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 

menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Bersiap bagi Kedatangan Kedua 
Bacakan pernyataan Presiden Ezra Taft Benson berikut: 

"Catatan sejarah bangsa Nefi tepat sebelum kunjungan Juruselamat mengungkapkan 
banyak persamaan dengan zaman kita sendiri sewaktu kita mengantisipasi kedatangan 
kedua Juruselamat" (dalam Conference Report, Apr. 1987, 3; atau Ensign, Mei 1987, 4). 

Dalam pernyataan ini, "catatan sejarah bangsa Nefi" yang disebut Presiden Benson 
adalah kitab 3 Nefi—laporan mengenai bangsa Nefi sebelum mereka dikunjungi oleh 
Tuhan yang telah dibangkitkan. Bagan di halaman berikut sesuai dengan pernyataan 
Presiden Benson pada kitab Helaman—laporan mengenai bangsa Nefi sebelum mereka 
melihat tanda-tanda kelahiran Juruselamat. 

Gunakan bagan itu untuk memperlihatkan bahwa Helaman 13-16 berisikan laporan 
mengenai nubuat-nubuat dan peristiwa-peristiwa yang sejalan dengan tanda-tanda dan 
peristiwa-peristiwa yang akan mendahului Kedatangan Kedua Yesus Kristus. Sebuah 
petikan dari bagan itu juga tersedia dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas Kitab Mormon. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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Nubuat dan Peristiwa yang 
Tercatat dalam Helaman 13-16 

Helaman 16:1, 3, 6 , 10 

Helaman 16:13-14 

Helaman 13:22; 16:12, 22-23 

Helaman 13:2, 6, 8,10-11; 
14:9,11; 15:1-3,17; 16:2 

Helaman 15:4-11 

Helaman 14:3-4 

Helaman 14:5-6, 20 

Helaman 16:13-18 

Helaman 14:21, 23, 26 

Helaman 14:24; 15:1 

Nubuat atau Peristiwa 

Kelompok minoritas yang saleh 
dan kuat 

Pencurahan rohani dan mukjizat 

Kejahatan besar 

Penolakan terhadap para nabi 
Tuhan dan seruan pertobatan 
mereka 

Pertobatkan banyak orang Laman 

Nubuat mengenai satu malam 
tanpa kegelapan 

Nubuat-nubuat mengenai tanda-
tanda dan keajaiban-keajaiban di 
langit 

Penolakan akan tanda-tanda, 
keajaiban-keajaiban dan kedatangan 
Kristus 

Nubuat-nubuat mengenai badai 
besar dan kehancuran alam lainnya 

Nubuat mengenai kehancuran 
orang yang jahat 

Tanda dan Peristiwa yang Akan 
Mendahului Kedatangan Kedua 

I Nefi 14:12; Yakub 5:70 

Yoel 2:28-30; A&P 45:39^2 

II Timotius 3:1-5; A&P 45:27 

A&P 1:14-16 

A&P 49:24 

Zakharia 14:7 

Yoel 2:30-31; A&P 45:40 

II Petrus 3:3-4; A&P 45:26 

Wahyu 16:18, 21; A&P 88:88-90 

Yesaya 26:21; Maleakhi 4:1; 
A&P 1:9; 133:41 

• Kemiripan apa yang ada antara orang dewasa ini dan bangsa Nefi yang hidup tepat 
sebelum kelahiran Kristus? 

Bacakan pernyataan Presiden Ezra Taft Benson berikut: 

"Di dalam Kitab Mormon kita menemukan sebuah pola untuk mempersiapkan diri bagi 
Kedatangan Kedua. Sebagian besar dari kitab itu berpusat pada beberapa abad, tepat 
sebelum kedatangan Kristus ke Amerika. Dengan penelaahan yang cermat atas periode 
waktu itu, kita dapat menentukan mengapa sebagian dihancurkan dalam pengadilan 
mengerikan yang mendahului kedatanganNya dan apa yang membawa orang lain 
berdiri di bait suci di negeri Kelimpahan dan memasukkan jari mereka ke dalam luka-
luka tangan dan kakiNya . . . . Dapatkah siapa saja meragukan bahwa kitab ini 
dimaksudkan bagi kita, dan bahwa di dalamnya kita menemukan kuasa yang besar, 
hiburan yang besar, dan perlindungan yang besar?" (dalam Conference Report, Okt. 
1986, 5-6; atau Ensign, Nov. 1986, 6-7). 

Mintalah para anggota kelas membagikan wawasan dan kesan yang mereka terima 
sewaktu mereka membahas Helaman 13-16. Tanyakan kepada mereka bagaimana hal-hal 
ini dapat membantu mereka bersiap bagi Kedatangan Kedua Juruselamat. 
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Pelajaran 

36 "Keesokan Harinya Aku Akan 
Datang Ke Dunia" 

3 Nefi 1-7 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegia tan Penarik 
Perhat ian 

M e m b a n t u para anggota ke las m e m a h a m i perlunya b e r t a h a n dengan setia pada masa-
masa u j ian dan godaan . 

Baca, r e n u n g k a n , dan b e r d o a l a h m e n g e n a i tulisan suci ber ikut : 

a. 3 N e f i 1:1-22. Ter lepas dari tanda-tanda d a n mukj iza t -mukj iza t di negeri itu, mereka 
y a n g t idak percaya m e n g a k u b a h w a w a k t u kedatangan Juruse lamat telah berlalu. 
O r a n g y a n g jahat m e r e n c a n a k a n m e m b u n u h orang y a n g percaya. T a n d a - t a n d a 
k e l a h i r a n Juruse lamat t a m p a k dan m e m b e n a r k a n m e r e k a yang telah ber tahan d a l a m 
i m a n . 

b. 3 N e f i 2-4 . Kejahatan meningkat di negeri itu. Para p e r a m p o k G a d i a n t o n men jadi 
lebih kuat dan d a t a n g u n t u k berperang m e l a w a n b a n g s a Nefi . B a n g s a Nef i bertobat 
dari ke jahatan m e r e k a , d a n T u h a n m e m b a n t u m e r e k a m e n g a l a h k a n p a r a p e r a m p o k 
G a d i a n t o n . 

c. 3 N e f i 5-7. Bangsa Nef i meninggalkan dosa-dosa m e r e k a dan h idup d e n g a n saleh. 
S e w a k t u mereka m e n j a d i m a k m u r , k e s o m b o n g a n d a n pert ikaian t imbul di Gere ja . 
B a n g s a itu tak l a m a k e m u d i a n h i d u p " d a l a m suatu k e a d a a n ke jahatan y a n g 
m e n g e r i k a n . " Nefi m e n g k h o t b a h k a n pertobatan d a n i m a n kepada Kristus, dan 
s e j u m l a h kecil dari b a n g s a itu dipertobatkan. 

Bila p a n t a s , gunakan k e g i a t a n berikut atau kegiatan a n d a sendiri untuk m e m u l a i 
pela jaran. 

Bagikan k e p a d a kelas d o n g e n g berikut y a n g diceri takan Penatua G e o r g e A . Smith , 
dahulu a n g g o t a K u o r u m D u a Belas Rasul . 

" S e o r a n g pria, ketika b e r k e l a n a mel intas di sebuah negeri , tiba di sebuah kota y a n g 
besar, a m a t kaya dan s e m a r a k ; dia mel iha tnya dan berkata k e p a d a p e m a n d u n y a , 'Ini 
pasti o rang-orang y a n g saleh, karena saya hanya dapat m e l i h a t satu setan kecil di da lam 
kota y a n g besar ini/ 

" P e m a n d u itu m e n j a w a b , ' A n d a tidak mengert i , tuan; kota ini begitu b e r g e l i m a n g d a l a m 
ke jahatan, kebathilan, k e m e r o s o t a n mora l , d a n kekej ian dari berbagai b e n t u k sehingga 
hanya d ibutuhkan satu setan untuk m e m p e r t a h a n k a n m e r e k a semua d a l a m 
k e k u a s a a n n y a . ' 

" B e r j a l a n lagi sedikit l eb ih jauh dia tiba di sebuah jalan se tapak y a n g kasar dan melihat 
seorang lelaki tua y a n g b e r u s a h a m e n d a k i buki t itu, dikel i l ingi oleh 7 setan y a n g besar 
dan b e r t a m p a n g seram. 

" ' W a h / kata si pengelana , ' ini pastilah seorang lelaki tua y a n g amat sangat jahat, lihat 
saja b e r a p a banyak setan y a n g berada di sekel i l ingnya! ' 

" ' In i/ j a w a b si p e m a n d u , ' adalah satu-satunya orang y a n g saleh di negeri ini dan ada 
tujuh s e t a n yang terbesar y a n g berusaha untuk m e n y e s a t k a n n y a dari ja lannya dan 
mereka s e m u a tidak d a p a t m e l a k u k a n n y a ' " (dalam Deseret News, 11 N o v . 1857, 7:287). 
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Jelaskan bahwa sewaktu kita berupaya dengan setia mematuhi perintah-perintah, kita 
akan menghadapi pertentangan. Pelajaran hari ini membahas pertentangan yang 
dihadapi oleh orang-orang yang percaya di antara bangsa Nefi. Sebagian orang bertahan 
terlepas dari semua pertentangan yang dihadapinya, sementara lainnya menerima 
berkat-berkat besar namun cepat "berbalik dari perbuatan baik mereka" (3 Nefi 7:8). Dari 
pasal-pasal ini kita dapat mempelajari pentingnya tetap setia tanpa mempedulikan ujian 
dan godaan. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Tanda-tanda kelahiran Juruselamat membenarkan mereka yang telah bertahan 
dalam iman. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 1:1-22. Jelaskan bahwa peristiwa-
peristiwa dalam pasal ini terjadi lima tahun setelah Samuel menubuatkan kelahiran 
Yesus. Samuel telah berkata, "Masih ada lima tahun lagi, dan lihatlah, kemudian 
datanglah Putra Allah" (Helaman 14:2). Anda mungkin ingin secara singkat memeriksa 
kembali nubuat-nubuat Samuel akan tanda-tanda yang akan menyertai kelahiran Yesus 
(Helaman 14:2-7). 

• Sementara menantikan nubuat-nubuat Samuel untuk digenapi, "orang-orang yang 
percaya mulai menjadi sangat berduka" (3 Nefi 1:7). Apa saja alasan dari kedukaan 
mereka? (Lihat 3 Nefi 1:5-9). 

a. Sebagian orang yang tidak percaya mengatakan bahwa waktunya telah berlalu 
untuk digenapinya nubuat-nubuat itu dan bahwa iman orang yang percaya itu sia-sia 
(3 Nefi 1:5-6). 

b. Orang yang tidak percaya membuat "suatu huru-hara besar di seluruh negeri" 
(3 Nefi 1:7). 

c. Satu hari telah dipilih untuk membunuh semua orang yang percaya (3 Nefi 1:9). 

• Terlepas dari tantangan-tantangan ini terhadap iman mereka, apa yang dilakukan 
oleh mereka yang percaya? (Lihat 3 Nefi 1:8). Apa yang dapat kita lakukan untuk 
tetap tabah ketika iman kita ditantang? 

• Ketika Nefi melihat kejahatan dari mereka yang tidak percaya, dia berdoa kepada 
Tuhan demi bangsanya (3 Nefi 1:10-11). Pesan apa yang diungkapkan kepada Nefi 
setelah dia berdoa sepanjang hari bagi bangsanya? (Lihat 3 Nefi 1:12-14. Anda 
mungkin ingin minta seorang anggota kelas membacakan dengan suara keras ayat-
ayat ini). Bagaimana nubuat-nubuat Samuel digenapi? (Lihat 3 Nefi 1:15-21). 
Bagaimana laporan ini membantu menguatkan iman anda kepada Yesus Kristus? 

2. Para perampok Gadianton datang untuk berperang melawan bangsa Nefi. 

Bahaslah 3 Nefi 2-4. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. 

• Bagaimana Setan berusaha memalingkan bangsa itu dari kepercayaan mereka kepada 
Juruselamat dan kelahiranNya? (Lihat 3 Nefi 1:22; 2:1-3. Tegaskan bahwa Setan sedikit 
demi sedikit memperoleh kekuasaan akan hati bangsa itu, dan tak lama kemudian 
bangsa itu "mulai melupakan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban" itu). Yang mana 
di antara taktik ini telah anda lihat digunakan oleh sang musuh dewasa ini? Apa 
yang dapat kita lakukan untuk mengingat dan melestarikan pengalaman-pengalaman 
rohani kita? 
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• Sewaktu bangsa itu mulai meningkat dalam kejahatan, bahaya apa yang mereka 
hadapi? (Lihat 3 Nefi 2:11-13,17-19). Perilaku dan sikap macam apa yang mengancam 
keselamatan kita dewasa ini? 

• Pada tahun ke 16 sejak kelahiran Kristus, Lakoneus, penguasa dan hakim ketua 
bangsa Nefi, menerima sepucuk surat dari Gidianhi, pemimpin para perampok 
Gadianton (3 Nefi 3:1). Apa yang Gidianhi inginkan dari Lakoneus? (Lihat 3 Nefi 3:6-8). 

• Ketika para perampok Gadianton mengumumkan hasrat mereka untuk 
menghancurkan bangsa Nefi, bangsa itu segera mulai bersiap melindungi diri mereka, 
di bawah petunjuk Lakoneus dan Gidgidoni. Apa yang dapat kita pelajari dari 
tindakan mereka yang dapat membantu melindungi kita pada masa-masa godaan dan 
ketakutan? (Mintalah para anggota kelas membaca 3 Nefi 3:12-26 untuk mendapatkan 
jawaban bagi pertanyaan ini. Rangkumlah tanggapan para anggota kelas di papan 
tulis. Sebagian jawaban tertulis di bawah, dengan pertanyan-pertanyaan untuk 
mendorong terjadinya pembahasan). 

a. "Lakoneus penguasa negeri, adalah seorang yang adil dan tidak dapat ditakut-
takuti" (3 Nefi 3:12). Bagaimana rasa takut dapat menyebabkan orang mengalah 
pada godaan? Bagaimana kesalehan pribadi dapat membantu kita tetap berani 
ketika kita menghadapi godaan atau kesengsaraan? 

b. Lakoneus memberitahu bangsa itu untuk "berseru kepada Tuhan untuk 
memperoleh kekuatan" (3 Nefi 3:12). Mengapa penting untuk berdoa memohon 
kekuatan untuk menghadapi godaan atau tantangan? 

c. Lakoneus menyebabkan bangsa itu "untuk mereka berkumpul" (3 Nefi 3:13, 22). 
Mengapa penting bagi bangsa Nefi untuk berkumpul ke satu tempat untuk 
mempertahankan diri mereka sendiri? (Lihat 3 Nefi 4:3-4). Bagaimana pergaulan 
kita dengan anggota lainnya di Gereja dapat meningkatkan kemampuan kita 
mengatasi kekuatan jahat? (Lihat Moroni 6:4-6). 

d. Ia menyuruh agar dibangun "benteng-benteng" dan menempatkan "para 
pengawal di sekeliling" (3 Nefi 3:14). Bagaimana kita dapat melindungi diri kita 
sendiri dan berjaga-jaga terhadap godaan? 

e. Bangsa Nefi "berusaha keras . . . untuk berbuat menurut perkataan Lakoneus" 
(3 Nefi 3:16). Bagaimana kita diberkati ketika kita mengikuti para pemimpin yang 
diilhami? 

f. "Mereka bertobat akan segala dosa mereka" (3 Nefi 3:25). Bagaimana pertobatan 
membantu kita menerima kekuatan yang lebih besar dari Tuhan? 

g. Mereka "diperkuat dengan baju zirah" (3 Nefi 3:26). Baju zirah apa yang telah 
dinasihatkan agar kita kenakan? (Lihat A&P 27:15-18). Mengapa kita diajar untuk 
mengenakan seluruh baju zirah Allah? Bagaimana kita dapat mengenakan baju 
zirah ini setiap hari? 

• Apa hasil dari persiapan-persiapan ini ketika para perampok Gadianton datang 
melawan bangsa Nefi? (Lihat 3 Nefi 4:11-13,16-29). Bagaimana bangsa Nefi 
bersukacita setelah kemenangan mereka? (Lihat 3 Nefi 4:30-33). Dalam hal apa kita 
dapat memperlihatkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena melindungi dan 
memberkati kita? 

3. Bangsa Nefi hidup saleh dan menjadi makmur, tetapi kesombongan dan pertikaian 
muncul. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 5-6. Jelaskan bahwa bangsa Nefi 
mengalahkan para perampok Gadianton pada tahun ke 21 setelah kelahiran Kristus. 
Dalam 13 tahun lagi, Juruselamat akan mengunjungi bangsa Nefi dan melayani mereka. 

• Selama beberapa tahun setelah dikalahkannya para perampok Gadianton, bangsa Nefi 
menikmati kedamaian dan kemakmuran yang besar (3 Nefi 5:1-26; 6:1-9). Apa yang 
terjadi yang mengganggu kedamaian mereka? (Lihat 3 Nefi 6:10-15. Anda mungkin 
juga ingin memeriksa kembali dengan singkat perputaran kesombongan yang dibahas 
dalam pelajaran 34). 
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Pelajaran 36 

• Sewaktu bangsa itu melanjutkan dalam kejahatan mereka, para nabi datang 
menyerukan pertobatan kepada mereka, tetapi bangsa itu menolak dan membunuh 
mereka para nabi (3 Nefi 6:17-23). Perkumpulan-perkumpulan rahasia bertambah, dan 
orang-orang segera terpecah menjadi suku-suku bangsa (3 Nefi 6:27-30; 7:1-5). Apa 
yang Nefi lakukan sebagai tanggapan terhadap kejahatan ini? (Lihat 3 Nefi 7:15-19). 
Apa akibat dari pekerjaannya? (Lihat 3 Nefi 7:21-26). 

Tuliskan di papan tulis tahun-tahun yang tertulis di bawah. Tugaskan anggota kelas 
yang berbeda untuk membaca dengan suara keras bagian-bagian tulisan suci yang 
berkaitan. Sewaktu setiap bagian dibacakan, mintalah anggota kelas menggambarkan 
keadaan rohani bangsa itu. 

21-26 M. 3 Nefi 5:1-3 (Orang melayani Allah "dengan segenap ketekunan"). 

26-27 M. 3 Nefi 6:4-5 (Ada ketertiban dan kemakmuran yang besar). 

28 M. 3 Nefi 6:9 (Ada kedamaian yang berkelanjutan). 

29 M. 3 Nefi 6:10-16 (Ada perselisihan, kesombongan, dan pembanggaan diri). 

30 M. 3 Nefi 6:17-18 ("Mereka berada dalam suatu keadaan jahat yang 

mengerikan"). 

31 M. 3 Nefi 7:21 (Sejumlah kecil orang dipertobatkan kepada Tuhan). 

32-33 M. 3 Nefi 7:23 (Nefi terus menyerukan pertobatan). 
• Berkat-berkat apa yang dapat dinikmati bangsa itu bila mereka tetap setia? (Lihat 

3 Nefi 10:18-19. Orang-orang yang lebih saleh di antara bangsa itu dilindungi selama 
kehancuran yang menyertai Penyaliban Juruselamat. Mereka menerima berkat-berkat 
besar ketika Juruselamat mengunjungi mereka setelah KebangkitanNya. Orang-orang 
yang lebih jahat dihancurkan. Peristiwa-peristiwa ini akan dibahas dalam pelajaran 
berikutnya. 

Jelaskan bahwa kita juga menantikan kedatangan Juruselamat. Sementara kita 
menunggu, Setan akan berusaha untuk memalingkan kita ke arah kejahatan seperti 
kepada bangsa Nefi. Bila kita mempersiapkan diri sendiri seperti bangsa di zaman 
Lakoneus, dan bila kita bertahan dalam kesalehan, kita akan layak menerima semua 
yang Tuhan ingin karuniakan ke atas kita. 
Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

"Aku adalah seorang murid Yesus Kristus" (3 Nefi 5:13) 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 5:13. Jelaskan 
bahwa ayat ini berisikan kata-kata Nabi Mormon. 

• Apakah artinya menjadi seorang murid Yesus Kristus dewasa ini? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Barangsiapa Yang Mau Datang, 
Ia Akan Kuterima" 

3 Nefi 8-11 

Membantu para anggota kelas memahami penggenapan nubuat-nubuat Samuel dan 
berkat-berkat yang tersedia bagi mereka yang datang kepada Juruselamat. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. 3 Nefi 8. Kehancuran besar terjadi di Amerika pada saat kematian Kristus. Banyak 
kota dihancurkan. 

b. 3 Nefi 9-10. Mereka yang selamat, mendengar suara Tuhan yang mengajak mereka 
kembali kepadaNya, bertobat, dan dipertobatkan. 

c. 3 Nefi 11. Juruselamat yang telah dibangkitkan turun dari langit dan mengajar 
bangsa itu. 

2. Bila gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya dalam 
pelajaran: Kristus Menampakkan Diri kepada Bangsa Nefi (62047; Perangkat Gambar 
Seni Injil 315) dan Yesus Mengajar di Belahan Dunia Barat (62380; Perangkat Gambar 
Seni Injil 316). 

3. Sebelum kelas dimulai, tuliskan di papan tulis bagan pada halaman 165. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Jelaskan bahwa 3 Nefi 11 seringkali merupakan pasal pertama yang diminta agar dibaca 
ketika mereka menerima Kitab Mormon dari para misionari. Pasal ini berisikan laporan 
mengenai Juruselamat yang dibangkitkan mengunjungi bangsa Nefi. 

• Menurut anda mengapa 3 Nefi 11 merupakan cara yang efektif untuk 
memperkenalkan Kitab Mormon kepada seseorang? Perasaan atau pengalaman apa 
yang pernah anda miliki sewaktu membaca pasal ini? 

Tegaskan bahwa pasal-pasal yang menggambarkan kunjungan Juruselamat kepada 
bangsa Nefi merupakan salah satu di antara bagian-bagian yang paling penuh kekuatan 
di dalam Kitab Mormon. Pelajaran ini membahas bencana-bencana alam yang terjadi di 
Amerika ketika Yesus disalibkan. Juga menyertakan laporan mengenai awal dari 
pelayananNya di antara bangsa Nefi. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Kehancuran besar terjadi di Amerika pada saat kematian Yesus. 

Bahaslah 3 Nefi 8. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Ingatkan para anggota kelas bahwa Samuel si orang Laman telah bernubuat 
mengenai kehancuran mengerikan yang akan terjadi ketika Yesus disalibkan (Helaman 
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14:20-27). Pada tahun ke 33 setelah tanda kelahiran Yesus, orang "mulai dengan amat 
bersungguh-sungguh menantikan" penggenapan dari perkataan Samuel (3 Nefi 8:3). 

Arahkan perhatian para anggota kelas pada bagan yang telah anda tuliskan di papan 
tulis: 

NUBUAT-NUBUAT SAMUEL PENGGENAPAN 

Helaman 14:21, 23 3 Nefi 8:5-7, 17-18; 9:8 

Helaman 14:24 3 Nefi 8:8-10, 14 

Helaman 14:20, 27 3 Nefi 8:20-21 

Mintalah anggota kelas membaca setiap bagian tulisan suci yang tertulis di bawah 
"Nubuat-nubuat Samuel" dan kemudian membacakan bagian yang berkaitan yang 
terdaftar di bawah "Penggenapan." 

• Ketika kehancuran itu berhenti, bumi diselimuti oleh kegelapan yang pekat (3 Nefi 
8:19-23). Mengapa kegelapan yang pekat merupakan tanda yang sesuai bagi kematian 
Juruselamat? (Lihat 3 Nefi 9:18; lihat juga Yohanes 8:12; A&P 11:28). Dalam cara-cara 
apa Juruselamat telah mendatangkan terang ke dalam hidup anda? 

• Apa reaksi mereka yang selamat dari kehancuran tersebut? (Lihat 3 Nefi 8:23-25). 
Bagaimana membaca mengenai pengalaman mereka dapat membantu kita bersiap 
bagi Kedatangan Kedua? 

2. Mereka yang selamat mendengar suara Tuhan mengajak mereka kembali 
kepadaNya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 9-10. 

• Setelah kehancuran itu, bangsa Nefi yang selamat mendengar suara Kristus 
menggambarkan bagaimana beragam kota dihancurkan (3 Nefi 9:1-12). Alasan apa 
yang Juruselamat berikan bagi kehancuran itu? (Lihat 3 Nefi 9:12. Anda mungkin 
ingin menegaskan betapa sering Dia mengulangi alasan ini dalam ayat-ayat 2-12). 
Ajakan apa yang disampaikanNya kepada mereka yang selamat? (Lihat 3 Nefi 9:13-
14. Anda mungkin ingin menegaskan bahwa kata datang muncul tiga kali di ayat 14. 
Lihat juga kutipan di bawah). Apa yang perlu kita lakukan dewasa ini untuk 
menerima ajakan tersebut? 

Penatua Jeffrey R. Holland berkata: "'Mari/ kata [Kristus] dengan penuh kasih, 'Mari, 
ikutlah Aku/ Ke mana pun anda pergi, pertama-tama datanglah dan lihatlah apa 
yang Aku lakukan, lihatlah ke mana dan bagaimana Aku menghabiskan waktuKu. 
Belajarlah dariKu, berjalanlah denganKu, berbicaralah denganKu, percayalah. 
Dengarkanlah Aku berdoa. Imbalannya engkau akan menemukan jawaban atas doa-
doamu sendiri. Allah akan mendatangkan istirahat bagi jiwamu. Mari, ikutlah Aku" 
(dalam Conference Report, Okt. 1997, 88; atau Ensign, Nov. 1997, 65). 

Anda mungkin ingin minta para anggota kelas menyanyi atau membaca syair dari 
"Datang Ke Yesus" {Nyanyian Rohani, no. 40) sekarang atau pada akhir pelajaran ini. 

• Yesus menyatakan bahwa hukum Musa telah digenapi di dalam diriNya dan bahwa 
Dia tidak lagi menerima persembahan dan kurban bakaran (3 Nefi 9:17, 19). Kurban 
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apa yang dikatakanNya harus kita persembahkan? (Lihat 3 Nefi 9:20). Apakah artinya 
mempersembahkan "hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal"? (Lihat kutipan di 
bawah). Apa yang Juruselamat janjikan kepada mereka yang memberikan 
persembahan ini? (Lihat 3 Nefi 9:20). 

Presiden J. Reuben Clark Jr., dahulu anggota Presidensi Utama, berkata: "Di bawah 
perjanjian baru yang datang bersama Kristus, si pendosa haruslah 
mempersembahkan kurban dari hidupnya sendiri, bukan dengan mempersembahkan 
darah dari makhluk lainnya; dia harus menyerahkan dosa-dosanya, dia harus 
bertobat, dia sendirilah yang harus membuat pengorbanan itu" (Behold the Lamb of God 
[1962], 107). 

• Bagi siapa kata Yesus telah diberikanNya nyawaNya? (Lihat 3 Nefi 9:22). Sifat seperti 
anak yang bagaimana yang kita butuhkan untuk datang kepada Juruselamat? (Lihat 
Mosia 3:19). 

• Setelah Yesus mengumumkan besarnya kehancuran dan menjanjikan penebusan bagi 
mereka yang mau percaya, berjam-jam keheningan pun berlalu. Ketika Yesus 
berbicara lagi, perumpamaan apa yang digunakanNya untuk menggambarkan 
hasratNya untuk mengumpulkan umatNya? (Lihat 3 Nefi 10:4-6. Tegaskan bahwa 
Yesus menggunakan perumpamaan ini tiga kali, tetapi sedikit mengubah dalam 
setiap ayat). Mengapa Dia ingin mengumpulkan kita? (Lihat kutipan di bawah). 
Bagaimana kita dapat membantu dalam pengumpulan ini? (Lihat A&P 4:1-7). 

Nabi Joseph Smith mengajarkan: "Apa sasaran dari pengumpulan umat Allah pada 
zaman apa pun di dunia? . . . . Sasaran utamanya adalah untuk membangun bagi 
Tuhan sebuah rumah di mana Dia dapat mengungkapkan tata cara dari rumahNya 
kepada umatNya dan kemuliaan dari KerajaanNya, serta mengajarkan umat itu jalan 
keselamatan . . . . Adalah untuk tujuan yang sama maka Allah telah mengumpulkan 
umatNya pada zaman akhir7' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh 
Joseph Fielding Smith [1976], 307-8). 

• Setelah menyerukan pertobatan kepada bangsa itu dan datang kepadaNya, Kristus 
berhenti berbicara kepada mereka. Tiga hari berkabung berlalu. Kemudian kegelapan 
itu sirna, suara dan kehancuran berhenti, serta kesedihan bangsa itu berbalik menjadi 
sukacita (3 Nefi 10:9-10). Mengapa bangsa itu dibiarkan hidup? (Lihat 3 Nefi 10:12-13). 
Berkat-berkat apa yang mereka terima? (Lihat 3 Nefi 10:18-19). 

• Apa nasihat Mormon kepada kita, para pembaca dari laporan ini? (Lihat 3 Nefi 10:14). 

3. Yesus Kristus turun dari langit dan mengajar bangsa itu. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 11. Jelaskan bahwa orang-orang 
telah berkumpul di sekitar bait suci di negeri Kelimpahan, takjub akan perubahan yang 
telah terjadi dan "mempercakapkan Yesus Krsitus ini, yang mengenaiNya, tanda telah 
diberikan mengenai kematianNya" (3 Nefi 11:1-2). 

• Sementara orang-orang itu membicarakan apa yang telah terjadi, mereka mendengar 
suara Allah Bapa. Seperti apakah suara itu? (Lihat 3 Nefi 11:3). Berapa kali orang-
orang itu mendengar suara tersebut sebelum mereka memahaminya? (Lihat 3 Nefi 
11:4-6). 

• Bagaimana orang-orang itu akhirnya dapat memahami suara tadi? (Lihat 3 Nefi 11:5). 
Menurut anda apa artinya bahwa mereka "membuka telinga mereka untuk 
mendengarkannya"? (3 Nefi 11:5). Apa yang dapat kita lakukan untuk mendengar 
dan memahami dengan lebih baik perkataan Allah kepada kita? 

• Bagaimana Allah Bapa memperkenalkan Juruselamat? (Mintalah seorang anggota 
kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 11:7). Bagaimana Juruselamat 
memperkenalkan diriNya? (Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara 
keras 3 Nefi 11:8-11. Bila anda menggunakan gambar Yesus menampakkan diri 
kepada bangsa Nefi, peragakanlah sekarang). 
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• Ajakan apa yang Yesus sampaikan kepada semua orang dalam kerumunan itu? (Lihat 
3 Nefi 11:13-15; lihat juga 3 Nefi 17:25; yang mengatakan bahwa ada 2.500 orang 
dalam kerumunan itu. Bila anda menggunakan gambar Yesus mengajar, peragakanlah 
sekarang). Apa yang dapat kita pelajari dari teladan mengenai kasih Juruselamat ini? 

• Setelah Juruselamat memberi Nefi dan yang lainnya wewenang untuk membaptiskan, 
apa yang diajarkanNya mengenai pembaptisan? (Lihat 3 Nefi 11 '22-27). Mengapa 
penting untuk dibaptiskan dengan cara yang benar dan oleh seseorang yang memiliki 
wewenang untuk membaptis? 

• Yesus mengajarkan bahwa hendaknya "tidak akan boleh terjadi perbantahan" di 
antara orang-orang itu mengenai pembaptisan atau hal lainnya dari ajaranNya (3 Nefi 
11:22, 28). Mengapa pertikaian mengenai ajaran injil berbahaya? (Lihat 3 Nefi 11:29; 
A&P 10:62-63). Bagaimana kita dapat dipersatukan dalam ajaran yang benar? 

• Apa yang Juruselamat ajarkan sebagai ajaranNya? (Lihat 3 Nefi 11:30-38. Jawaban 
hendaknya mencakup percaya kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, bertobat dan 
menjadi seperti seorang anak, dibaptiskan, dan menerima Roh Kudus). Janji apa yang 
diberikanNya kepada mereka yang membangun hidup mereka di atas ajaranNya? 
(Lihat 3 Nefi 11:39). 

• Bagaimana kita dapat lebih sepenuhnya mematuhi petunjuk-petunjuk Juruselamat 
untuk mengumumkan perkataan ini "sampai ke ujung bumi"? (3 Nefi 11:41). 

Bacakan 3 Nefi 10:14, dan ingatkan para anggota kelas mengenai pentingnya memahami 
dan menelaah tulisan suci. Meskipun penganiayaan akan meningkat sewaktu perpecahan 
antara yang saleh dan yang jahat bertambah, kita akan dikuatkan sewaktu kita 
mempelajari tulisan suci dan mengikuti para nabi. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Kegiatan Pengulangan Kembali 

Sebagai suatu kegiatan pengulangan kembali, perlihatkan gambar Yesus Mengajar di 
Belahan Dunia Barat (62380; Perangkat Gambar Seni Injil 316). Bacakan pernyataan-
pernyataan berikut, dan mintalah anggota kelas mengenali setiap pernyataan sebagai 
benar atau salah. Mintalah anggota kelas membaca bagian tulisan suci yang tertulis bagi 
setiap pernyataan. 

1. Peristiwa dalam gambar ini terjadi di kota Zarahemla. (Salah; lihat 3 Nefi 11:1). 

2. Orang-orang itu telah mendengar suara Tuhan. (Benar; lihat 3 Nefi 9:1-2). 

3. Tuhan minta mereka untuk tidak menyentuhNya. (Salah; lihat 3 Nefi 11:14). 

4. Yesus Kristus memiliki tubuh yang telah dibangkitkan ketika Dia mengunjungi 
bangsa Nefi. (Benar; lihat 3 Nefi 11:15). 

5. Mereka yang selamat dari kehancuran bebas dari dosa. (Salah; lihat 3 Nefi 9:13). 

6. Yesus mengajar orang-orang itu mengenai cara pembaptisan yang benar. (Benar; lihat 
3 Nefi 11:21-26). 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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Pelajaran 

38 
"Yang Lama Sudah Ditiadakan Dan 
Segala Sesuatu Telah Menjadi Bani" 

3 Nefi 12-15 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Mendorong para anggota kelas menjadi murid Yesus Kristus yang sejati dengan 
mengikuti teladanNya dan dengan mematuhi hukum yang lebih tinggi yang telah 
diajarkanNya kepada bangsa Nefi. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. 3 Nefi 12:1-12. Yesus mengajarkan Ucapan Bahagia kepada bangsa Nefi. 
b. 3 Nefi 12:13-16. Yesus menyatakan bahwa para pengikutNya harus menjadi garam 

dunia dan terang bagi orang lain. 
c. 3 Nefi 12:17-48; 15:1-10. Yesus menyatakan bahwa Dia telah menggenapi hukum 

Musa. Dia mengajarkan bangsa itu hukum yang lebih tinggi. 

d. 3 Nefi 13-14. Yesus mengajar bangsa Nefi cara mereka hidup agar menjadi 
muridNya yang sejati. Dia memberitahu mereka bahwa mereka yang mendengar 
dan melakukan perkataanNya adalah bagaikan orang bijak yang membangun 
rumah di atas batu karang. 

2. Bacaan tambahan: Matius 5-7; A&P 101:39-40; 103:9-10. 

3. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah gambar Yesus Kristus 
ke kelas (dari perpustakaan gedung pertemuan atau Perangkat Gambar Seni Injil). 

4. Bila anda menggunakan kegiatan di halaman 170, bawalah dua wadah yang tembus 
pandang ke kelas satu diisi dengan garam yang bersih dan yang lainnya diisi dengan 
campuran garam dan tanah. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Peragakan beberapa gambar Yesus Kristus. Tegaskan bahwa dalam menyediakan 
gambaran mengenai watak Yesus, artis-artis yang berbeda telah menggambar Yesus 
dalam beragam cara yang berbeda pula. Kemudian mintalah para anggota kelas untuk 
berpikir tentang pertanyaan berikut tanpa menjawab dengan bersuara: 

• Bila seseorang meminta anda untuk menggambarkan watak Yesus, apa yang akan 
anda katakan? 

Jelaskan bahwa Presiden Harold B. Lee berbicara mengenai satu penggambaran akurat 
mengenai watak Yesus. Kemudian bacakan pernyataan Presiden Lee berikut: 

"Dalam KhotbahNya di Bukit, Tuhan telah memberi kita semacam wahyu mengenai 
watakNya sendiri, yang sempurna adanya, atau apa yang dapat disebut sebagai 'suatu 
autobiografi, yang setiap suku katanya telah dituliskanNya dalam perbuatan/ dan 
dengan melakukan itu telah memberi kita suatu rancangan bagi hidup kita sendiri" 
(Stand Ye in Holy Places [1974], 342). 

Jelaskan bahwa ketika Yesus mengunjungi bangsa Nefi, Dia memberi amanat yang mirip 
dengan Khotbah di Bukit. Sewaktu kita mempelajari dan menerapkan ajaran-ajaran di 
dalam amanat ini, kita akan belajar lebih banyak mengenai watak Juruselamat. Kita juga 
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akan dapat mengembangkan sebuah rancangan, atau rencana, untuk membuat 
kehidupan kita seperti pola kehidupan Tuhan. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doronglah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Yesus mengajarkan Ucapan Bahagia kepada bangsa Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 12:1-12, sebagaimana digariskan di 
bawah. Anda mungkin ingin meminta anggota kelas membandingkan 3 Nefi 12:3-12 
dengan ajaran serupa dalam Khotbah di Bukit, yang terdapat dalam Matius 5:3-12. 

• 3 Nefi 12:3. Apa artinya datang kepada Kristus? (Sewaktu anggota kelas membahas 
pertanyaan ini, anda mungkin ingin merujuk pada 3 Nefi 9:13-14, 20-22 dan Eter 
12:27). Bagaimana menjadi "rendah hati' membantu kita datang kepada Kristus? 

• 3 Nefi 12:4. Apa saja cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dihibur? (Untuk 
beberapa contoh, lihat Yohanes 14:26-27; Mosia 18:8-9). 

• 3 Nefi 12:5. Apa artinya menjadi lemah-lembut? 

Presiden Gordon B. Hinckley berkata, "Kelemah-lembutan menandakan suatu roh 
syukur yang berlawanan dengan sikap kemandirian, suatu pengakuan akan kuasa 
yang lebih besar melampaui diri, suatu pengakuan akan Allah, dan suatu penerimaan 
akan perintah-perintahNya" ("With All Thy Getting Get Understanding," Ensign, 
Agu. 1988, 3-4). 

• 3 Nefi 12:6. Menurut anda apa artinya "lapar dan haus akan kebenaran"? Dengan apa 
kita akan dipenuhi sewaktu kita "lapar dan haus akan kebenaran"? 

• 3 Nefi 12:7. Mengapa penting agar kita bersifat penuh belas kasihan? Mengapa kita 
perlu belas kasihan Tuhan? (Lihat 2 Nefi 2:8-9). 

• 3 Nefi 12:8. Mengapa kita harus menjadi murni hati agar dapat melihat Allah? (Lihat 
1 Nefi 10:21). Dalam cara-cara apa kita dapat memurnikan hati kita? (Lihat A&P 93:1 
untuk jawaban bagi pertanyaan ini). 

• 3 Nefi 12:9. Bagaimana kita dapat menjadi pembawa damai di dalam rumah tangga 
dan masyarakat kita? 

• 3 Nefi 12:10-12. Mengapa orang yang saleh kadang dianiaya? Bagaimana hendaknya 
kita menanggapi penganiayaan? (Lihat 3 Nefi 12:44; Lukas 6:35). 

2. Yesus menyatakan bahwa para pengikutNya haruslah menjadi garam dunia dan 
terang bagi orang lain. 

Baca dan bahaslah 3 Nefi 12:13-16. 

Yesus berkata, "Kujadikan kamu garam dunia" (3 Nefi 12:13). Untuk membantu para 
anggota kelas memahami artinya menjadi "garam dunia," bacakan atau mintalah seorang 
anggota kelas membaca pernyataan Penatua Bruce R. McConkie berikut: 

"Di antara bangsa Ibrani kuno garam... digunakan sebagai pengawet, dalam 
membumbui makanan, dan semua kurban binatang. (Imamat 2:13; Yehezkiel 43:24; 
Markus 9:49-50). Begitu penting garam itu bagi tata cara kurban sehingga menjadi 
lambang dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan umatNya sehubungan dengan 
kinerja yang kudus itu. (Imamat 2:13; Bilangan 18:19; II Tawarikh 13:5). 

"Sesuai dengan itu, pernyataan Tuhan kita, yang dibuat pertama kali kepada bangsa 
Yahudi dan kemudian kepada kelompok besar bangsa Ibrani itu, bangsa Nefi, bahwa 
mereka memiliki kuasa 'untuk menjadi garam dunia/ memiliki makna penting  

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Mereka memiliki kuasa, atau dengan perkataan lain, menjadi bumbu, memberi rasa, 
mengawetkan di dunia, pengaruh yang akan mendatangkan kedamaian dan berkat bagi 
semua orang lainnya" (Mormon Doctrine, edisi ke 2 [1966], 667-68). 

• Bagaimana pengaruh kita dapat membantu orang lain menerima kedamaian dan 
berkat-berkat lainnya? 

Peragakan wadah berisi garam (lihat "Persiapan," butir 4). Tanyakan kepada anggota 
kelas garam mana yang lebih suka mereka gunakan. Kemudian bacakan pernyataan 
Penatua Carlos E. Asay berikut: "Seorang ahli kimia yang terkemuka di dunia 
memberitahu saya bahwa garam tidak akan kehilangan rasanya dengan berlalunya 
waktu. Rasa itu hilang melalui pencampuran dan pencemaran" (dalam Conference 
Report, Apr. 1980, 60; atau Ensign, Mei 1980, 42). 

• Bagaimana kita dapat menghindari menjadi 'tercemar7 oleh hal-hal dunia? 

• Mintalah anggota kelas membaca dengan suara keras Ajaran dan Perjanjian 101:39-40 
dan 103:9-10. Apa yang diajarkan bagian-bagian ini mengenai menjadi 'garam dunia' 
dan 'terang bagi dunia7? Bagaimana para Orang Suci Zaman Akhir dapat menjadi 
"penyelamat manusia"? (Jawaban mungkin mencakup berbagi injil dan melakukan 
pekerjaan bait suci). 

• Bagaimana kita dapat membiarkan terang kita "bercahaya di hadapan orang-orang"? 
(Lihat 3 Nefi 12:16; 18:24). Apa hendaknya hasil dari membiarkan terang kita 
bercahaya? (Lihat 3 Nefi 12:16). 

3. Yesus menyatakan bahwa Dia menggenapi hukum Musa. Dia mengajarkan bangsa 
itu hukum yang lebih tinggi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 12:17-48; 15:1-10. Jelaskan bahwa 
hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah hukum Musa. Hukum Musa adalah 
suatu sistem tata laksana dan tata cara yang ketat, termasuk kurban binatang (Mosia 
13:29-30). Hukum itu diberikan untuk membantu bangsa Israel memandang ke depan ke 
arah Kurban Tebusan Yesus Kristus (2 Nefi 25:24; Mosia 13:31-33; Alma 34:13-14). 

• Siapa yang memberi hukum Musa kepada bangsa Israel? (Lihat 3 Nefi 15:4-5). 

• Yesus menyatakan kepada bangsa Nefi bahwa Dia telah menggenapi hukum Musa (3 
Nefi 12:17-19; 15:2-5). Bagaimana Yesus menggenapi hukum ini? 

Juruselamat menggenapi hukum Musa ketika Dia berkurban menebus dosa-dosa kita 
(Alma 34:13-16). Setelah Kurban Tebusannya, orang tidak lagi diperintahkan untuk 
mempersembahkan kurban binatang, yang telah dituntut sebagai bagian dari hukum 
Musa untuk menunjuk ke arah pengurbanan Yesus Kristus yang memberi penebusan. 
Melainkan, orang diperintahkan untuk "mempersembahkan sebagai kurban hati yang 
patah dan jiwa yang penuh sesal" (3 Nefi 9:20; lihat juga ayat 19). 

Jelaskan bahwa setelah Yesus menyatakan bahwa Dia telah menggenapi hukum Musa, 
Dia memberi bangsa Nefi hukum yang lebih tinggi. Tuliskan bagan berikut di papan 
tulis, dengan menuliskan bagian-bagian tulisan suci yang anda rasa akan paling 
membantu bagi anggota kelas. Mintalah anggota kelas membaca setiap bagian yang 
tertulis di bawah "Hukum Musa" dan kemudian membaca bagian yang berkaitan yang 
tertulis di bawah "Hukum yang Lebih Tinggi." Mintalah mereka membahas perbedaan 
di antara hukum-hukum ini. Mintalah mereka membagikan cara-cara hukum yang lebih 
tinggi dapat membantu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 
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HUKUM MUSA HUKUM YANG LEBIH TINGGI 

3 Nefi 12:21 3 Nefi 12:22-24 

3 Nefi 12:27 3 Nefi 12:28-30 

3 Nefi 12:31 3 Nefi 12:32; lihat juga gagasan 
mengajar tambahan yang pertama 

3 Nefi 12:33 3 Nefi 12:34-37 

3 Nefi 12:38 3 Nefi 12:39-42 

3 Nefi 12:43 3 Nefi 12:44-45 

• Setelah mengajar bangsa Nefi bahwa mereka hendaknya mengasihi musuh mereka, 
Yesus berkata, "Karena itu Aku ingin agar kamu menjadi sempurna bahkan seperti 
Aku, atau seperti Bapamu yang di surga itu sempurna adanya" (3 Nefi 12:48). 
Mengapa kita membutuhkan Kurban Tebusan Yesus Kristus agar bisa 
disempurnakan? (Lihat 2 Nefi 2:7-9; 3 Nefi 19:28-29; Moroni 10:32-33). 

4. Yesus mengajar bangsa Nefi bagaimana mereka harus hidup agar menjadi 
muridNya yang sejati. 

Bacakan ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 13-14. Jelaskan bahwa pasal-pasal ini berisikan 
ajaran-ajaran mengenai bagaimana kita dapat menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. 
Bahaslah sebagian atau semua dari ajaran-ajaran ini, sebagaimana digariskan di bawah. 

• 3 Nefi 13:1-8,16-18. Mengapa Yesus menegur beberapa orang yang melakukan hal-hal 
baik seperti memberi sedekah (memberi kepada yang miskin), berdoa, dan berpuasa? 
Apa hendaknya yang menjadi motif kita ketika kita memberikan pelayanan dan 
melakukan pekerjaan baik lainnya? 

• 3 Nefi 13:9-13; 14:7-11. Apa yang diajarkan kata-kata Yesus di dalam ayat-ayat ini 
mengenai bagaimana hendaknya kita berdoa? 

• 3 Nefi 13:14-15. Mengapa penting agar kita memaafkan orang lain? Bagaimana kita 
dapat menjadi lebih memaafkan? 

• 3 Nefi 13:19-24. Apa artinya memiliki mata yang "hanya tertuju" pada satu arah? 
(Lihat A&P 88:67-69). Mengapa tidak mungkin bagi kita untuk melayani baik Allah 
maupun mamon (keduniawian)? 

• 3 Nefi 13:25-34. Kepada siapa Juruselamat menujukan kata-kata yang tercatat di dalam 
ayat-ayat ini? (Lihat 3 Nefi 13:25). Bagaimana kita dapat menerapkan perkataan ini 
dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak menerima perintah untuk "jangan 
khawatir" mengenai makanan, minuman, atau pakaian? (Lihat 3 Nefi 13:33). Berkat-
berkat apa datang kepada orang yang mengutamakan hal-hal Allah dalam kehidupan 
mereka? 

• 3 Nefi 14:1-5. Bagaimana kita dapat menghindar dari menghakimi atau mengkritik 
sesama dengan tidak benar? 

• 3 Nefi 14:6. Ajaran yang sama ini ditemukan dalam Matius 7:6. Di dalam terjemahan 
Joseph Smith dari ayat itu, Yesus memerintahkan murid-muridNya untuk 
mengkhotbahkan pertobatan daripada mengajarkan keajaiban-keajaiban kerajaan 
(Joseph Smith Translation, Matius 7:9-11). Mengapa penting untuk memusatkan 
pengajaran injil kita pada ajaran-ajaran dasar? 

• 3 Nefi 14:12. Bagaimana mengikuti asas ini menjadikan kita murid Kristus yang lebih 
baik? 
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• 3 Nefi 14:13-14. Mengapa penting bahwa jalan menuju hidup yang kekal itu sempit, 
sementara jalan menuju kehancuran itu luas? 

• 3 Nefi 14:15-20. Mengapa ajaran tersebut khususnya penting dewasa ini? (Lihat Joseph 
Smith 1:22, yang menggambarkan zaman akhir). 

• 3 Nefi 14:21-23. Mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa Surgawi agar dapat 
memasuki kerajaan surga? (Lihat A&P 130:20-21). 

• 3 Nefi 14:24-27. Dalam hal-hal apa perumpamaan Yesus mengenai membangun rumah 
di atas batu karang atau pasir berlaku dalam kehidupan kita? (Lihat Helaman 5:12). 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 15:1. Jelaskan 
bahwa sewaktu kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Juruselamat, kita akan memiliki 
dasar yang pasti dan akan dikuatkan untuk menghadapi ujian atau godaan apa pun 
yang mungkin kita alami. Kita akan menjadi "garam dunia" dan "terang bagi manusia," 
dan kita akan mampu membantu orang lain menjadi lebih dekat kepada Juruselamat 
(3 Nefi 12:13-16). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 
1. Ajaran Yesus mengenai perceraian 

Sewaktu anda membahas ajaran Juruselamat yang tercatat dalam 3 Nefi 12:32, anda 
mungkin ingin membagikan keterangan berikut: 

Di Israel kuno seseorang dapat menyisihkan, atau menceraikan istrinya karena alasan 
yang tidak berarti. Namun, dalam dunia yang sempurna, seperti di kerajaan selestial, 
perceraian tidaklah ada. Karena bumi belum sempurna, perceraian diperkenankan tetapi 
hendaknya tidak terjadi kecuali untuk alasan yang amat serius. Dalam Matius 19:9 Yesus 
mengindikasikan bahwa seseorang yang menceraikan istrinya untuk alasan yang sepele 
masih menikah dengannya di mata Allah, dan orang itu karenanya melakukan 
perzinahan bila dia menikahi wanita lain (Lihat James E. Talmage, Jesus the Christ, edisi 
ke 3 [19161,473-75,484; lihat juga Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 jilid [1979 81], 
2:138-39). 

2. "Kamulah orang-orang yang Aku bicarakan itu: ada lagi padaKu domba-domba 
lain" (3 Nefi 15:21) 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Yohanes 10:16. 
Siapakah "domba-domba lain" ini? (Lihat 3 Nefi 15:21; 16:1-3). Mengapa para murid 
di Yerusalem tidak dapat memahami ajaran Yesus mengenai "domba-domba lain"? 
(Lihat 3 Nefi 15:14-19). Bagaimana ketidakpercayaan mencegah orang dari memahami 
firman Allah dalam kegenapannya? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Lihatlah, 
kegembiraanKu Penuh" 

3 Nefi 17-19 

Pelajaran 

39 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus dan 
mengembangkan hasrat yang lebih besar untuk menggunakan iman kepadaNya dan 
memberikan kesaksian mengenaiNya. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 3 Nefi 17. Setelah mengajar bangsa Nefi, Yesus memerintahkan mereka untuk 

kembali ke rumah mereka untuk merenung, berdoa, dan bersiap bagi kembalinya 
Dia keesokan harinya. Melihat hasrat bangsa itu agar Dia tinggal, Dia tinggal 
sebentar dan menyembuhkan yang sakit, memberkati anak-anak, serta berdoa bagi 
bangsa itu. 

b. 3 Nefi 18. Yesus menetapkan sakramen di antara bangsa Nefi dan memberi mereka 
nasihat tambahan sebelum naik ke surga. 

c. 3 Nefi 19. Bangsa Nefi menyebarkan berita mengenai kunjungan Yesus, dan orang 
banyak berkumpul mengharap kedatanganNya kembali. Para murid mengajar dan 
melayani orang banyak itu. Para murid itu dibaptis dan menerima Roh Kudus 
serta pelayanan para malaikat. Juruselamat kembali untuk mengajar bangsa itu 
dan berdoa bagi mereka. 

2. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bersiaplah untuk menayangkan 
"KegembiraanKu Penuh," waktu tayang 4 menit dari Penyajian Video Kitab Mormon 
(53911). Bila penyajian video ini tidak tersedia, bersiaplah untuk memperlihatkan 
gambar Yesus Menyembuhkan Bangsa Nefi (62541; Perangkat Gambar Seni Injil 317) 
dan Yesus Memberkati Anak-anak Bangsa Nefi (Perangkat Gambar Seni Injil 322) 
serta mintalah seorang anggota kelas siap membaca dengan suara keras 3 Nefi 17:5-
13,17-24. 

3. Untuk menciptakan suasana yang khidmat, anda mungkin ingin mengusahakan agar 
nyanyian rohani mengenai Juruselamat dimainkan sewaktu para anggota kelas 
memasuki ruangan. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Perlihatkan sajian video "KegembiraanKu Penuh." Bila penyajian video tidak tersedia, 
peragakan gambar Yesus menyembuhkan bangsa Nefi dan memberkati anak-anak serta 
mintalah anggota kelas yang ditugaskan membaca dengan keras 3 Nefi 17:5-13,17-24. 

Ajaklah anggota kelas membagikan pikiran mereka mengenai seperti apa kiranya bila 
berada di antara orang banyak yang mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jelaskan bahwa 
pelajaran ini membahas peristiwa-peristiwa tersebut dan lebih banyak lagi mengenai apa 
yang Juruselamat lakukan dan ajarkan ketika Dia mengunjungi bangsa Nefi setelah 
kematian dan KebangkitanNya. 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Yesus memerintahkan bangsa Nefi merenungkan dan berdoa mengenai apa yang 
diajarkanNya. Dia menyembuhkan yang sakit, memberkati anak-anak, dan berdoa 
bagi bangsa itu. 

Bahaslah 3 Nefi 17. Ajaklah anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat yang 
dipilih. 

• Sewaktu Yesus bersiap meninggalkan bangsa Nefi, Dia menyadari bahwa orang itu 
tidak memahami semua yang telah diajarkanNya kepada mereka (3 Nefi 17:1-2). Apa 
yang disuruhNya agar dilakukan orang-orang itu? (Lihat 3 Nefi 17:3). Apakah artinya 
merenung? Bagaimana merenung akan membantu bangsa Nefi mempersiapkan diri 
bagi petunjuk lebih lanjut dari Juruselamat? Bagaimana merenung dapat membantu 
kita lebih memahami asas-asas injil? 

Penatua Joseph B. Wirthlin mengajarkan: "Merenung, yang berarti menimbang secara 
batin, mencermati, bermeditasi, dapat mencapai dibukanya mata rohani pengertian 
seseorang. Juga, Roh Tuhan dapat berada pada orang yang merenung itu" (dalam 
Conference Report, Apr. 1982, 33; atau Ensign, Mei 1982, 23). 

• Yesus juga memberitahu bangsa itu untuk berdoa mengenai apa yang telah 
diajarkanNya. Bagaimana doa membantu kita lebih memahami asas-asas injil? Apa 
saja cara-cara lain kita dapat "menyiapkan pikiran [kita]" untuk menerima kebenaran 
Tuhan? 

• Mengapa Yesus "tinggal lebih lama" dengan bangsa itu? (Lihat 3 Nefi 17:5-6). 
Bagaimana ini memperlihatkan perasaanNya bagi bangsa itu? Bagaimana anda 
merasakan kasih dan perhatian Yesus bagi anda? 

Bila anda tidak menggunakan kegiatan penarik perhatian, anda mungkin ingin 
menayangkan sajian video "KegembiraanKu Penuh" sekarang. Atau, mintalah anggota 
kelas merangkum tindakan Juruselamat sewaktu Dia tinggal bersama bangsa Nefi (3 Nefi 
17:7-25). 

• Apa yang memungkinkan yang sakit dan lumpuh di antara bangsa Nefi disembuhkan 
Juruselamat? (Lihat 3 Nefi 17:7-9, 20). Apa yang dilakukan bangsa itu setelah yang 
sakit dan yang lumpuh disembuhkan? (Lihat 3 Nefi 17:10). Bagaimana kita dapat 
memperlihatkan rasa syukur kita bagi Juruselamat atas berkat-berkat yang telah 
diberikanNya kepada kita? 

• Bagaimana anak-anak bangsa Nefi diberkati? (Lihat 3 Nefi 17:21. Tekankan bahwa 
Juruselamat memberkati mereka satu per satu, memperlihatkan kedalaman kasihNya 
bagi anak-anak kecil. Anda mungkin juga ingin membaca Matius 19:13-15). 

• Juruselamat telah memerintahkan bangsa Nefi untuk menjadi seperti anak kecil (3 
Nefi 11:37-38). Sifat-sifat seperti anak bagaimana yang Yesus ingin agar kita miliki? 
(Lihat Mosia 3:19). Apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sifat-sifat 
ini? 

2. Yesus menetapkan sakramen di antara bangsa Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 18. 

• Setelah Yesus memberkati anak-anak, Dia menetapkan sakramen di antara bangsa 
Nefi (3 Nefi 18:1-4). Apa yang kita pelajari mengenai tata cara sakramen dari 3 Nefi 
18:1-11? (Jawaban mungkin mencakup yang tertulis di bawah). 

a. Sakramen harus diberkati dan diedarkan oleh mereka yang ditahbiskan untuk 
melakukannya (3 Nefi 18:5). 
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b. Sakramen harus diberikan kepada semua anggota Gereja yang layak (3 Nefi 18:5, 
11). 

c. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Juruselamat (3 Nefi 18:7,11; 
lihat juga A&P 27:2, dengan menyimak bahwa dewasa ini kita menggunakan air 
dan bukan anggur). 

• Kita bersaksi mengenai apa dengan mengambil sakramen? (Lihat 3 Nefi 18:7,10-11). 
Berkat apa dijanjikan kepada mereka yang mengingat dan mengikuti Kristus? (Lihat 3 
Nefi 18:7,11). Apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita sendiri 
dalam mengambil sakramen setiap minggu? Bagaimana mengambil sakramen telah 
menjadi berkat bagi anda? 

• Apa yang Juruselamat ajarkan kepada para murid mengenai pentingnya mengambil 
sakramen dengan layak? (Lihat 3 Nefi 18:26-29; lihat juga I Korintus 11:28-29). 
Mengapa mengambil sakramen dengan tidak layak mendatangkan kutukan ke atas 
diri kita? 

• Apa yang Juruselamat katakan harus dilakukan para muridNya bagi mereka yang 
tidak layak untuk mengambil sakramen? (Lihat 3 Nefi 18:29-32). Mengapa Dia 
menyuruh mereka untuk tidak mengusir orang yang tidak layak mengambil 
sakramen? (Lihat 3 Nefi 18:32). Mengapa penting untuk terus melayani mereka yang 
telah berpaling dari injil? Dalam cara apa kita dapat melakukan ini? 

• Untuk alasan apa Tuhan memerintahkan orang-orang itu untuk datang kepadaNya? 
(Lihat 3 Nefi 18:25). Mengapa penting bagi kita untuk memberi kesaksian mengenai 
Yesus Kristus? 

3. Para murid mengajar dan melayani bangsa itu. Juruselamat kembali mengajar 
bangsa itu dan berdoa bagi mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 19. 
• Apa yang dilakukan bangsa Nefi yang telah melihat Juruselamat setelah Dia naik ke 

surga? (Lihat 3 Nefi 19:1-3). Bagaimana mereka yang mendengar kesaksian bangsa 
Nefi mengenai Juruselamat menanggapi kesaksian itu? (Lihat 3 Nefi 19:3). 
Kesempatan apa yang kita miliki untuk bersaksi mengenai Juruselamat? 

• Sementara orang banyak itu menunggu kedatangan Juruselamat pada hari 
berikutnya, kedua belas murid itu mengajar bangsa tersebut, berdoa bersama mereka, 

• dan melayani mereka (3 Nefi 19:4-8; simaklah bahwa ini menggenapi petunjuk 
Juruselamat kepada mereka hari sebelumnya, sebagaimana dicatat dalam 3 Nefi 
18:16). Apa yang didoakan para murid itu? (Lihat 3 Nefi 19:9; lihat juga ayat 10-15 
dan gagasan mengajar tambahan yang kedua). Menurut anda mengapa para murid 
dengan sungguh-sungguh menginginkan "agar Roh Kudus dianugerahkan kepada 
mereka"? (3 Nefi 19:9). Mengapa penting agar kita menerima Roh Kudus? 

• Setelah menyuruh para murid berdoa, Yesus "pergi sedikit jauh dari mereka" untuk 
berdoa sendiri (3 Nefi 19:17,19). Untuk apa Yesus berdoa? (Lihat 3 Nefi 19:21, 23. 
Anda mungkin ingin membandingkan doa ini dengan sebagian dari doa perantaraan 
Yesus yang agung sebelum PenyalibanNya, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 
17:20-23). Mengapa penting agar para pengikut Yesus Kristus "menjadi satu" 
denganNya dan Bapa? Bagaimana kita dapat menjadi satu dengan Mereka? 

• Mengapa doa-doa para murid bangsa Nefi itu berkenan kepada Tuhan? (Lihat 3 Nefi 
19:24-25. Anda mungkin ingin menuliskan tanggapan para anggota kelas di papan 
tulis). Bagaimana kita dapat mengikuti teladan para murid dalam doa-doa kita 
sendiri? 

• Mengapa orang banyak itu dapat mendengar dan memahami perkataan Yesus ketiga 
kalinya Dia berdoa? (Lihat 3 Nefi 19:31-33). Apa artinya memiliki hati yang terbuka? 
Apa yang harus kita lakukan untuk membuka hati kita agar Roh dapat mengajar kita? 
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Ingatkan anggota kelas bahwa bangsa Nefi diberkati dengan melihat dan mendengar hal-
hal yang menakjubkan karena iman mereka yang besar (3 Nefi 17:20; 19:35) dan doa-doa 
mereka yang sungguh-sungguh (3 Nefi 19:6-9). Tegaskan bahwa sewaktu kita 
menggunakan iman kepada Yesus Kristus dan berdoa dengan sungguh-sungguh dalam 
doa-doa pribadi dan keluarga kita, Roh Tuhan akan berada bersama kita untuk 
memberkati dan membantu kita di dalam segala yang kita lakukan. 
Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. "Berjaga-jaga dan berdoa selalu" (3 Nefi 18:15) 

Mintalah anggota kelas membaca 3 Nefi 18:15,18-19, 21. 

• Bagaimana doa dapat membantu melindungi kita dari godaan Setan? Bagaimana doa 
keluarga telah mempengaruhi keluarga anda? Bagaimana kita dapat meningkatkan 
komitmen kita terhadap doa keluarga setiap hari? 

2. "Dan mereka berdoa untuk hal yang paling mereka inginkan" (3 Nefi 19:9) 

Sebelum anda membahas 3 Nefi 19:9, beri anggota kelas kertas dan pena atau pinsil, 
serta mintalah mereka membuat daftar dari enam hal yang paling mereka inginkan. (Bila 
kertas dan pena atau pinsil tidak tersedia, ajaklah anggota kelas untuk sekadar berpikir 
tentang enam hal yang paling mereka inginkan). Kemudian mintalah mereka mencoret 
hal-hal dalam daftar itu yang tidak nyaman mereka doakan. Ajaklah seorang anggota 
kelas membaca 3 Nefi 19:9. 

• Apa yang paling diinginkan para murid bangsa Nefi itu? Bagaimana kita dapat 
meningkatkan hasrat kita bagi kesalehan dan kerohanian? 

3. "Mereka berdoa kepada Yesus" (3 Nefi 19:18) 

Untuk menjelaskan mengapa para murid bangsa Nefi berdoa kepada Yesus (3 Nefi 19:18, 
24-25, 30), mintalah anggota kelas membaca 3 Nefi 19:22. Anda mungkin juga ingin 
membacakan pernyataan Penatua Bruce R. McConkie berikut: 

"Satu-satunya contoh tulisan suci di mana doa dialamatkan langsung kepada sang Putra 
adalah ketika—dan karena!—Makhluk yang Kudus itu, sebagai pribadi yang 
dibangkitkan, berdiri di hadapan mereka yang memanjatkan doa" (Doctrinal New Testa-
ment Commentary, 3 jilid [1966-73], 2:79). 

Tegaskan bahwa Yesus sendiri berdoa kepada Bapa pada waktu ini (3 Nefi 19:19-24, 
27-29, 31). Semua doa kita hendaknya dialamatkan kepada Bapa kita di Surga dan 
ditutup di dalam nama Yesus Kristus. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Aku Akan Mengumpulkan 
Mereka" 
3 Nefi 16; 20-21 

Membantu anggota kelas memahami pekerjaan zaman akhir dalam mengumpulkan 
Israel dan menegakkan Sion. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai 3 Nefi 16, 20, dan 21. Pasal-pasal ini berisi 
sebagian dari ajaran-ajaran Juruselamat yang telah dibangkitkan kepada bangsa Nefi. 
Dalam pasal-pasal ini, Tuhan mengajar dan bernubuat mengenai Pemulihan injil dan 
pengumpulan kaum keturunan Israel di zaman akhir. 

2. Bacaan tambahan: 3 Nefi 29-30; Mormon 5:9-24; Pasal-pasal Kepercayaan 1:10. 
3. Sebelum kelas, tuliskan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

Apakah kaum keturunan Israel itu? 

Mengapa Israel diceraiberaikan? 

Siapakah bangsa bukan Yahudi? 

Apa hubungan bangsa bukan Yahudi dengan 
penceraiberaian dan pengumpulan Israel? 

Apa pengumpulan Israel itu? 

Tanda apa telah diberikan untuk memperlihatkan bahwa 
pengumpulan zaman akhir Israel telah dimulai? 

Sebagai para anggota Gereja, apa tanggung jawab kita 
dalam pengumpulan Israel? 

4. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke kelas sebagian atau 
semua dari yang berikut: 

a. Gambar Yakub Memberkati Putra-putranya (Perangkat Gambar Seni Injil 122); 
Joseph Smith (62449; Perangkat Gambar Seni Injil 400); dan Anak Lelaki 
Dibaptiskan (62018) atau Pembaptisan (Perangkat Gambar Seni Injil 601). 

b. Sejilid Kitab Mormon. 
c. Sebuah tanda nama misionari atau benda lain yang mewakili pekerjaan misionari. 
d. Sebuah foto diri anda sendiri bersama keluarga anda. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Peragakan benda-benda yang telah anda bawa ke kelas (lihat "Persiapan," butir 4). 
Jelaskan bahwa ini masing-masing mewakili bagian yang penting dari pelajaran hari ini. 
Mintalah para anggota kelas mengingat benda-benda ini selama pelajaran dan mencari 
cara bagaimana benda-benda itu berkaitan dengan 3 Nefi 16, 20, dan 21. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Juruselamat bernubuat mengenai penceraiberaian kaum keturunan Israel. 

Arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan pertama di papan tulis (lihat 
"Persiapan," butir 3): 

• Apakah kaum keturunan Israel itu? 

Jelaskan bahwa julukan kaum keturunan Israel dan Israel merujuk kepada keturunan 
Yakub, yang namanya diubah menjadi Israel (bila anda menggunakan kegiatan 
penarik perhatian, anda mungkin ingin memperagakan gambar Yakub memberkati 
para putranya sebagai bagian dari penjelasan ini). Para anggota kaum keturunan 
Israel disebutkan dalam tulisan suci sebagai "umat perjanjian Tuhan" (1 Nefi 15:14) 
dan "anak-anak perjanjian" (3 Nefi 20:25-26). Bangsa Nefi berasal dari kaum 
keturunan Israel, sebagai keturunan dari putra Yakub, Yusuf (1 Nefi 5:14). 

Jelaskan bahwa Juruselamat mengajarkan tentang penceraiberaian Israel. Kemudian 
arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan kedua di papan tulis: 

• Mengapa Israel diceraiberaikan? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 16:4. Ajaklah 
anggota kelas lainnya untuk turut membaca, mencari jawaban bagi pertanyaan itu. 
Sewaktu anggota kelas membahas pertanyaan itu, pastikan bahwa mereka memahami 
bahwa anggota kaum keturunan Israel "terceraiberai di atas permukaan bumi 
disebabkan ketidakpercayaan mereka." 

2. Juruselamat bernubuat mengenai pengumpulan rohani kaum keturunan Israel. 

Arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan ketiga di papan tulis: 

• Siapakah bangsa bukan Yahudi? 

Jelaskan bahwa dalam tulisan suci, istilah bangsa bukan Yahudi digunakan untuk 
menyatakan orang yang tidak dilahirkan ke dalam suku bangsa Israel atau bangsa-
bangsa yang tidak memiliki injil. Dalam pasal-pasal yang dibahas di dalam pelajaran 
ini, istilah bangsa bukan Yahudi merujuk kepada bangsa-bangsa yang tidak memiliki 
injil, meskipun beberapa orang di dalam bangsa itu mungkin adalah keturunan 
Yakub. 

Arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan keempat di papan tulis: 

• Apa hubungan bangsa yang bukan Yahudi dengan penceraiberaian dan 
pengumpulan Israel? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca 3 Nefi 16:7-9 dan 21:1-5. Ajaklah anggota 
kelas lainnya turut membaca, mencari jawaban bagi pertanyaan itu. 
Tekankan nubuat Juruselamat bahwa bangsa bukan Yahudi akan memainkan peranan 
dalam penceraiberaian Israel. Juga tekankan nubuat bahwa melalui bangsa bukan 
Yahudilah Israel pada akhirnya menerima injil yang dipulihkan dan dikumpulkan. 

Arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan kelima di papan tulis: 

• Apa pengumpulan Israel itu? 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan 3 Nefi 16:4,12; 20:10-13. Ajaklah 
anggota kelas lainnya turut membaca, mencari jawaban bagi pertanyaan itu. Sewaktu 
anggota kelas membahas pertanyaan itu, pastikan bahwa mereka memahami yang 
berikut: 
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Israel dikumpulkan sewaktu orang Israel itu memperoleh kesaksian mengenai 
Penebus dan injilNya yang dipulihkan serta bergabung dengan GerejaNya (bila anda 
menggunakan kegiatan penarik perhatian, anda mungkin ingin memperagakan 
gambar pembaptisan sebagai bagian dari pembahasan ini). 

Pada masa-masa awal dari Gereja yang dipulihkan, bagian dari pengumpulan Israel 
adalah perintah Tuhan bahwa para anggota GerejaNya bergabung dengan kelompok 
Orang Suci di Amerika Utara, baik di Missouri, Illinois, atau lembah Salt Lake. Di 
masa mendatang, pengumpulan jasmani lainnya akan terjadi, sewaktu para anggota 
kaum keturunan Israel dikumpulkan ke tanah warisan mereka (lihat bagian 3 
pelajaran ini). Meskipun demikian, pengumpulan yang kini terjadi adalah 
pengumpulan rohani. 

Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan: "'Pengumpulan Israel' terjadi ketika orang-
orang dari negeri-negeri yang jauh menerima injil dan menetap di tanah air mereka. 
Pengumpulan Israel bagi orang Meksiko adalah di Meksiko; di Skandinavia, bagi 
mereka dari negeri-negeri utara; tempat pengumpulan bagi orang Jerman adalah di 
Jerman; dan orang Polinesia, di kepulauan itu; bagi orang Brazil, di Brazil; bagi orang 
Argentina, di Argentina" (dalam Conference Report, Apr. 1975,4; atau Ensign, Mei 
1975, 4). 

Arahkan perhatian anggota kelas pada pertanyaan keenam di papan tulis: 

• Tanda apa telah diberikan untuk memperlihatkan bahwa pengumpulan zaman akhir 
Israel telah dimulai? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca 3 Nefi 21:2-7 dan 29:1-2. Ajaklah anggota 
kelas lainnya turut membaca, mencari jawaban bagi pertanyaan itu. 

• Bagaimana "perkataan" dan "pekerjaan" bangsa Nefi telah datang kepada bangsa 
bukan Yahudi? (Melalui penerjemahan Kitab Mormon. Bila anda menggunakan 
kegiatan penarik perhatian, anda mungkin ingin menggunakan Kitab Mormon itu 
sebagai bagian dari pembahasan ini). Apa saja peran yang dimainkan Kitab Mormon 
dalam pengumpulan Israel? (Untuk beberapa contoh, bandingkan 3 Nefi 16:4,12 dan 
20:10-13 dengan 1 Nefi 6:3-4 dan halaman judul Kitab Mormon. Tekankan bahwa 
Kitab Mormon ditulis untuk mengajarkan perjanjian-perjanjian Tuhan dan untuk 
meyakinkan semua orang bahwa Yesus adalah Kristus). 

• Tuhan berbicara mengenai seorang hamba yang akan membantu dalam "pekerjaan 
yang besar dan menakjubkan" untuk membawa keluar Kitab Mormon (3 Nefi 21:9-10). 
Siapakah hamba ini? (Joseph Smith. Bila anda menggunakan kegiatan penarik 
perhatian, anda mungkin ingin memperagakan gambar Joseph Smith sebagai bagian 
dari pembahasan ini). 

Anda mungkin ingin menegaskan bahwa Joseph Smith adalah keturunan langsung 
dari Yakub (2 Nefi 3:3-8,11-12), tetapi dia hidup sebagai bangsa bukan Yahudi. 
Pekerjaannya dalam memulihkan injil dan membawa keluar Kitab Mormon 
merupakan bagian dari penggenapan janji Tuhan bahwa "kebenaran akan datang 
kepada orang-orang bukan Yahudi" (3 Nefi 16:7). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 16:11-12. Apa 
yang Tuhan janjikan akan dilakukanNya setelah kegenapan injil dipulihkan melalui 
bangsa bukan Yahudi? (Dia berjanji untuk mengingat perjanjianNya dengan kaum 
keturunan Israel). 

• Perjanjian yang Tuhan janjikan akan diingatNya adalah perjanjian Abraham (3 Nefi 
20:25, 27, 29; 21:4; Mormon 5:20). Apa berkat dan tanggung jawab dari perjanjian 
Abraham? (Lihat Kejadian 17:1-8; Abraham 2:6, 9-11). 

• Apa yang akan terjadi kepada bangsa bukan Yahudi yang bertobat dan berpaling 
kepada Allah? (Lihat 2 Nefi 30:2; 3 Nefi 16:13; 21:6, 22. Semua orang yang bertobat 
dan datang kepada Tuhan melalui pembaptisan akan dihitung di antara umat 
perjanjianNya). 
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Presiden Joseph Fielding Smith berkata: "Setiap orang yang memeluk injil menjadi bagian 
dari kaum keturunan Israel. Dengan kata lain, mereka menjadi anggota dari garis 
keturunan yang terpilih, atau anak-anak Abraham melalui Ishak dan Yakub kepada 
siapa janji-janji itu dibuat. Mayoritas terbanyak dari mereka yang menjadi anggota 
Gereja adalah para keturunan langsung Abraham melalui Efraim, putra Yusuf. Mereka 
yang bukan keturunan langsung Abraham dan Israel harus menjadi demikian, dan 
sewaktu mereka dibaptiskan serta ditetapkan mereka dientenkan ke pohon serta berhak atas 
semua hak dan kesempatan istimewa sebagai pewaris" (Doctrines of Salvation, dikumpulkan 
oleh Bruce R. McConkie, 3 jilid [1954 56L 3:246). 

Mintalah seorang anggota kelas membacakan pertanyaan ketujuh di papan tulis: 

• Sebagai para anggota Gereja, apa tanggung jawab kita dalam pengumpulan Israel? 

Berilah anggota kelas kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu. Anda mungkin 
juga ingin mengajukan pertanyaan di bawah untuk mendorong lebih banyak 
pembahasan. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, anda mungkin 
ingin memperagakan foto dan tanda nama misionari (atau benda lainnya) selama 
pembahasan ini. 

• Misi Gereja adalah untuk mengajak semua orang datang kepada Kristus. Kita 
menunaikan misi ini dengan mengkhotbahkan injil, menebus orang yang telah 
meninggal, dan menyempurnakan para Orang Suci. Bagaimana misi Gereja turut 
andil dalam pengumpulan Israel? 

3. Juruselamat bernubuat mengenai pengumpulan jasmani kaum keturunan Israel. 

• Aturlah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 3 Nefi 16:16 dan 20:14. 
Menurut ayat-ayat ini, janji khusus apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Nefi? 
(Mereka akan diberi tanah Amerika sebagai warisan. Lihat juga 2 Nefi 1:5-7). 
Tanggung jawab apa yang menyertai janji ini? (Lihat Enos 1:10; Eter 2:8-9). 

• Mintalah anggota kelas bergantian membaca dengan suara keras ayat-ayat 3 Nefi 
21:22-29. Menurut ayat-ayat ini, apa yang akan terjadi di tanah warisan ini pada 
zaman akhir? (Sebuah kota bernama Yerusalem Baru akan dibangun). 

Tegaskan bahwa kota asli Yerusalem juga akan dipulihkan (3 Nefi 20:29-34). Bangsa 
Yahudi akan diberi tanah ini sebagai warisan. 

• Juruselamat mengatakan bahwa Dia akan mengumpulkan umatNya dan menegakkan 
Sion sekali lagi di antara mereka (3 Nefi 21:1). Sementara kata Sion kerap merujuk 
pada tempat tertentu, kata itu juga mencerminkan suatu keadaan hati dan pikiran. 
Bagaimana Sion digambarkan dalam tulisan suci? (Lihat A&P 97:21 dan Musa 7:18-19 
untuk beberapa contoh). Bagaimana kita dapat mulai menegakkan Sion di dalam 
rumah tangga, lingkungan, dan wilayah kita dewasa ini? 

Ingatkan para anggota kelas bahwa pada zaman akhir, julukan kaum keturunan Israel 
mencakup semua orang yang bertobat, mengikuti Yesus Kristus, dan dibaptiskan ke 
dalam GerejaNya. Doronglah para anggota kelas untuk hidup sedemikian rupa agar 
layak menjadi bagian dari umat perjanjian Tuhan. Sebagaimana diarahkan oleh Roh, 
bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam pelajaran ini. 

Rangkuman 
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"Ia Menguraikan Segala Sesuatu 
Kepada Mereka" 
2 Nefi 22-26 

Tujuan 

Persiapa 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Membantu para anggota kelas dengan sungguh-sungguh berkeinginan menelaah 
perkataan para nabi. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 3 Nefi 22; 23:1-5. Juruselamat mengutip sebagian nubuat-nubuat Yesaya mengenai 

kaum keturunan Israel selama zaman terakhir. Dia memerintahkan bangsa itu 
untuk menelaah perkataan Yesaya dan para nabi lainnya. 

b. 3 Nefi 23:6-14; 24; 25. Juruselamat memerintahkan bangsa itu untuk menambahkan 
pada catatan mereka sebagian perkataan Samuel si orang Laman dan Maleakhi. 

c. 3 Nefi 26. Juruselamat menguraikan segala sesuatu dari permulaan hingga saat 
ketika Dia akan datang dalam kemuliaanNya. 

2. Bacaan tambahan: Yesaya 54; Maleakhi 3-4. 

3. Bila gambar Kristus Meminta Catatan tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya 
dalam pelajaran (Perangkat Gambar Seni Injil 323). 

4. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, mintalah satu atau lebih anak 
Pratama atau satu atau lebih anggota kelas untuk bersiap menyanyikan "Cari, 
Renungkan, dan Berdoa" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 66). Atau anda dapat 
bersiap memainkan rekaman dari lagu tersebut atau minta seorang anggota kelas 
bersiap membaca syair lagu itu. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau satu kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tuliskan kata-kata berikut di papan tulis: Cari, Renungkan, Berdoa 

Mintalah orang-orang yang ditugaskan menyanyi atau membaca "Cari, Renungkan, dan 
Berdoa." Mintalah para anggota kelas mendengar dengan cermat dan merenungkan 
pesan lagu tersebut serta bagaimana lagu itu berkaitan dengan penelaahan kita akan 
tulisan suci. 

Ketika lagu itu selesai, jelaskan bahwa pelajaran ini mengilustrasikan bagaimana 
Juruselamat menggunakan tulisan suci untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang 
berharga. Sewaktu kita menelaah, merenungkan, dan berdoa mengenai tulisan suci, kita 
akan memiliki pemahanan yang lebih besar akan kebenaran-kebenaran ini. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 
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1. Juruselamat mengutip sebagian dari nubuat-nubuat Yesaya mengenai kaum 
keturunan Israel. 

Bahaslah 3 Nefi 22; 23:1-5. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras 
ayat-ayat yang dipilih. Jelaskan bahwa pasal 22 mencatat Juruselamat sedang mengutip 
seluruh pasal dari ajaran Yesaya (Yesaya 54) mengenai kemuliaan Sion di zaman akhir. 

• Yesaya mendesak kaum keturunan Israel, 'Terbesarlah tempat kemahmu 
panjangkanlah tali-talimu dan kukuhkanlah pasak-pasakmu" (3 Nefi 22:2). Apa yang 
dilambangkan oleh kemah dan pasak? (Lihat pernyataan di bawah). Menurut anda 
apa artinya "perbesarlah tempat kemahmu" dan "kukuhkanlah pasak-pasakmu?" 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: 

"Para nabi mempersamakan Sion di zaman akhir dengan sebuah kemah besar yang 
menyelubungi bumi. Kemah itu ditunjang oleh tali-tali yang dipasangkan pada pasak. 
Pasak-pasak tersebut, tentunya, adalah organisasi-organisasi geografis yang tersebar 
di seluruh penjuru bumi. Dewasa ini, Israel sedang dikumpulkan ke berbagai wilayah 
Sion. . . . 

"Wilayah-wilayah itu merupakan pertahanan bagi para Orang Suci terhadap musuh 
. . . baik yang kasat mata maupun yang tidak. Pertahanan tersebut adalah arahan 
yang diberikan melalui saluran keimamatan yang menguatkan kesaksian serta 
mendorong solidaritas keluarga dan kesalehan pribadi" ("Strengthen Thy Stakes," 
Ensign, Jan. 1991, 2, 4). 

• Apa yang dapat kita lakukan secara pribadi dan sebagai keluarga untuk memastikan 
bahwa wilayah-wilayah kita merupakan tempat berlindung dan pertahanan terhadap 
yang jahat? 

• Bagaimana Yesaya menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan kaum keturunan 
Israel? (Lihat 3 Nefi 22:4-10. Dia menggambarkan Tuhan sebagai suami dan Israel 
sebagai istri). Apa yang dapat diajarkan oleh penggambaran ini mengenai pengabdian 
Tuhan kepada umatNya? 

Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan: "Penggambaran Yehova sebagai mempelai 
lelaki dan Israel sebagai mempelai perempuan merupakan perumpamaan yang paling 
banyak digunakan dalam tulisan suci, digunakan oleh Tuhan dan para nabiNya 
untuk menggambarkan hubungan antara Keilahian dan anak-anak perjanjian. . . . 
Kristus pernah, pada waktu tertentu, secara pantas marah kepada Israel yang sedang 
tergelincir, tetapi itu selalu bersifat singkat dan sementara—'sebentar saja/ Kasih 
sayang dan belas kasihan selalu kembali dan menang dalam cara yang paling 
meyakinkan. Gunung dan bukit mungkin sirna. Air dari lautan luas mungkin 
mengering. . . . Tetapi kemurahan hati dan kedamaian Tuhan tidak akan pernah 
diambil dari umat perjanjianNya. Dia telah berikrar dengan suatu sumpah surgawi 
bahwa Dia tidak akan murka dengan mereka selamanya" (Christ and the New Covenant 
[1977], 290). 

• Bagaimana Tuhan menggambarkan tempat ke mana kaum keturunan Israel akan 
dikumpulkan di zaman akhir? (Lihat 3 Nefi 22:11-12; lihat juga Wahyu 21:18-21). Apa 
janji-janji yang dibuat kepada mereka yang akan hidup di tempat ini? (Lihat 3 Nefi 
22:13-17). Bagaimana janji-janji ini dapat memberi kekuatan kepada mereka yang 
sengsara? 

• Setelah Yesus mengutip nubuat-nubuat ini, Dia berkata kepada bangsa itu, "Kamu 
harus menyelidiki hal-hal ini" (3 Nefi 23:1). Apakah artinya menyelidiki tulisan suci 
dan bukan sekadar membacanya? 

Penatua Henry B. Eyring berkata: "Kita menghargai firman Allah bukan hanya 
dengan membaca kata-kata tulisan suci itu tetapi dengan mempelajarinya. Kita dapat 
lebih dikenyangkan dengan merenungkan beberapa kata, membiarkan Roh Kudus 
menjadikannya harta berharga bagi kita, daripada dengan melewati secara cepat dan 
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sepintas seluruh pasal tulisan suci" (dalam Conference Report, Okt. 1997, 115; atau 
Ensign, Nov. 1997, 84). 

• Bagaimana anda telah diberkati sewaktu anda mempelajari tulisan suci? (Anda 
mungkin ingin meminta anggota kelas berbagi pengalaman di mana bagian tulisan 
suci tertentu telah memberikan ilham atau wawasan atau menjadi bermakna sebagai 
jawaban bagi masalah pribadi). 

• Mengapa penting bahwa bangsa itu mencatat perkataan Juruselamat? (Lihat 3 Nefi 
23:3-5). 

• Juruselamat memerintahkan bangsa itu, "Selidikilah para nabi, karena banyak di 
antaranya yang mempersaksikan hal-hal ini" (3 Nefi 23:5). Mengenai apa para nabi 
bersaksi? Bagaimana anda telah dikuatkan melalui kesaksian para nabi zaman dahulu 
dan modern? 

2. Juruselamat memerintahkan bangsa itu menambah pada catatan mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 23:6-14; 24; 25. Jelaskan bahwa 
setelah memerintahkan bangsa itu menuliskan hal-hal yang telah diajarkanNya, Yesus 
melanjutkan mengajar mereka mengenai tulisan suci lainnya. Bila anda menggunakan 
gambar Yesus meminta catatan, peragakanlah sekarang. 

• Yesus memerintahkan bangsa Nefi untuk menambahkan pada catatan mereka satu 
nubuat yang dibuat Samuel si orang Laman. Dalam nubuat ini, Samuel berkata bahwa 
"banyak orang suci yang akan bangkit dari antara orang-orang mati dan akan 
menampakkan diri kepada banyak orang dan akan melakukan pelayanan kepada 
mereka" (3 Nefi 23:6-13). Menurut anda mengapa catatan tertentu ini penting? 
(Jawaban dapat mencakup penggenapan nubuat Samuel bersaksi mengenai kenyataan 
Kebangkitan). 

• Setelah Yesus memberitahu bangsa itu untuk menuliskan nubuat Samuel, apa yang 
diperintahkanNya agar mereka lakukan? (Lihat 3 Nefi 23:14). Dalam cara tertentu apa 
kita dapat dengan lebih efektif mengajarkan perkataan Juruselamat? 

• Yesus juga memerintahkan bangsa itu menuliskan sebagian dari perkataan nabi 
Maleakhi (3 Nefi 24:1). Mengapa perkataan Maleakhi tidak ada dalam catatan bangsa 
Nefi? (Maleakhi adalah nabi Perjanjian Lama yang perkataannya tidak disertakan di 
dalam lemping-lemping kuningan karena dia tidak hidup sampai hampir 200 tahun 
setelah Lehi meninggalkan Yerusalem). 

• Ajaran Maleakhi yang mana yang memiliki kepentingan khusus bagi kita? (Mintalah 
anggota kelas membaca 3 Nefi 24:1, 8-18 dan 25:1-6 untuk mendapatkan jawaban bagi 
pertanyaan ini. Anda mungkin ingin membagi kelas menjadi empat kelompok. 
Mintalah setiap kelompok mencari satu di antara bagian-bagian berikut dan 
menggambarkan apa yang diajarkan Maleakhi. Kemudian bahaslah bagian-bagian 
tersebut sebagaimana diperlihatkan). 

a. 3 Nefi 24:1; bandingkan dengan Maleakhi 3:1. Apakah utusan yang dikirim untuk 
mempersiapkan jalan bagi Kedatangan Kedua Tuhan? (Lihat A&P 45:9. Injil yang 
dipulihkan, termasuk kunci-kunci dan kuasa-kuasa yang dipulihkan oleh para 
utusan surgawi). Dalam hal apa Joseph Smith mungkin dianggap sebagai seorang 
utusan untuk masa kelegaan terakhir? 

b. 3 Nefi 24:8-12; bandingkan dengan Maleakhi 3:8-12. Berkat-berkat apa yang 
dijanjikan di dalam ayat-ayat ini kepada mereka yang membayar persepuluhan 
dan sumbangan? Bagaimana anda telah diberkati sewaktu anda membayar 
persepuluhan dan sumbangan? 

c. 3 Nefi 24:13-18; bandingkan dengan Maleakhi 3:13-18. Mengapa sebagian orang 
percaya bahwa "adalah sia-sia untuk melayani Allah"? (Lihat 3 Nefi 24:14-15). 
Bagaimana kita dapat tetap tabah dalam iman kita bahkan ketika kejahatan 
tampaknya menjadi makmur? 

d. 3 Nefi 25:1-6; bandingkan dengan Maleakhi 4:1-6. Apakah artinya ditinggalkan 
tanpa akar atau cabang? (Pertimbangkan akar anda adalah orang tua dan leluhur 
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anda serta cabang anda adalah anak-anak dan keturunan anda. Untuk 
dipersatukan dengan akar dan cabang kita, kita harus menerima tata cara bait 
suci). Siapa yang Tuhan katakan akan dikirimNya sebelum Kedatangan Kedua? 
Kapan dan di mana Elia kembali? (Lihat A&P 110:13-16). Kunci-kunci apa yang 
dipulihkannya? (Kunci-kunci kuasa pemeteraian, yang menyediakan jalan bagi kita 
untuk dipersatukan dengan leluhur kita dan keturunan kita). 

3. Juruselamat menguraikan segala sesuatu dari permulaan. 
Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 26. 

• Alasan apa yang diberikan Juruselamat dalam mengajarkan nubuat-nubuat Maleakhi 
kepada bangsa Nefi? (Lihat 3 Nefi 26:2). Ajaran Maleakhi yang mana memiliki makna 
khusus bagi anda? 

• Apa yang Juruselamat ajarkan kepada bangsa itu setelah membahas nubuat-nubuat 
Maleakhi? (Lihat 3 Nefi 26:1, 3-5. Bila perlu, jelaskan bahwa menguraikan berarti 
menjelaskan dengan cermat dan rinci). Mengapa kita hendaknya mengajarkan injil 
"dari permulaan," seperti yang dilakukan Yesus? 

• Dalam catatannya, Mormon menyertakan hanya "bagian yang lebih kecil" dari apa 
yang Yesus ajarkan kepada bangsa itu (3 Nefi 26:8). Bagaimana memiliki hanya 
bagian yang lebih kecil ini mencobai iman kita? Bagaimana kita dapat menerima "hal-
hal yang lebih besar"? (Lihat 3 Nefi 26:9). 

Presiden Spencer W. Kimball berkata: "Sudah banyak orang bertanya kepada saya 
selama tahun-tahun ini, 'Kapan menurut anda kita akan mendapatkan sisa dari 
catatan-catatan Kitab Mormon?' Dan saya berkata, 'Berapa banyak di antara jemaat 
ingin membaca bagian yang termeteraikan dari lemping-lemping itu?' Dan hampir 
selalu ada tanggapan 100 persen. Dan kemudian saya mengajukan pertanyaan yang 
sama, 'Berapa banyak dari anda telah membaca bagian yang telah dibukakan bagi 
kita?' Dan ada banyak yang belum membaca Kitab Mormon, bagian yang tidak 
dimeteraikan. Kita cukup sering mencari apa yang spektakuler, yang tidak bisa 
diperoleh. Saya menemukan banyak orang yang ingin mematuhi hukum yang lebih 
tinggi saat mereka tidak mematuhi hukum yang lebih rendah" (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, diedit oleh Edward L. Kimball [1982], 531-32). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca 3 Nefi 26:14,16. Apa yang diindikasikan 
ayat-ayat ini mengenai bagaimana Juruselamat memperlakukan anak-anak? 

• Bagaimana bangsa Nefi yang telah menyaksikan peristiwa-peristiwa ini 
memperlakukan satu sama lain? (Lihat 3 Nefi 26:19-21). Bagaimana kita dapat 
mengikuti teladan mereka dalam pernikahan, keluarga, lingkungan, dan wilayah kita? 

Jelaskan bahwa Juruselamat memperlihatkan kepada kita pentingnya tulisan suci dengan 
mengutipnya, memerintahkan bangsa itu untuk menyelidikinya, dan menambahnya. 
Sewaktu kita menyelidiki, merenungkan, dan berdoa mengenai tulisan suci, kita akan 
memahaminya dengan lebih dalam dan mampu mengajarkannya kepada sesama dengan 
lebih efektif. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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"Inilah InjilKu" 

3 Nefi 27-30; 4 Nefi 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Membantu para anggota kelas memahami ajaran-ajaran dasar injil Yesus Kristus dan 
mengajarkan mereka bahwa mematuhi injil merupakan satu-satunya jalan menuju 
kebahagiaan yang sejati dan kekal. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. 3 Nefi 27. Juruselamat memerintahkan kedua belas murid bangsa NefiNya untuk 

menyebut Gereja dengan menggunakan namaNya. Dia menguraikan injilNya. 
b. 3 Nefi 28. Satu demi satu, Juruselamat menganugerahkan kepada kedua belas 

murid bangsa NefiNya keinginan hati mereka. Tiga di antara para murid itu 
berkeinginan dan diberikan kuasa untuk tetap berada di bumi untuk 
mengkhotbahkan injil sampai Juruselamat kembali dalam kemuliaanNya. 

c. 4 Nefi 1. Semua orang dipertobatkan, dan mereka membentuk masyarakat dengan 
kedamaian yang sempurna. Bertahun-tahun kemudian, sebagian besar dari bangsa 
itu jatuh ke dalam ketidakpercayaan dan menolak injil. 

d. Bacaan tambahan: A&P 39:1-6. 
2. Bila gambar Kristus dengan Ketiga Orang Bangsa Nefi tersedia, bersiaplah untuk 

menggunakannya dalam pelajaran (Perangkat Gambar Seni Injil 324). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tulis di papan tulis Gereja Mormon. Mintalah para anggota kelas mempertimbangkan di 
dalam hati perasaan mereka mengenai julukan ini. Kemudian bacakan pernyataan 
Presiden Boyd K. Packer berikut: 

"Orang lain menyebut kita sebagai orang-orang Mormon. Bagi saya tidak apa-apa bila 
mereka menggunakan sebutan itu. Namun, kadang kala kita sendiri cenderung untuk 
berkata 'Gereja Mormon.' Saya pikir yang paling baik bagi kita adalah untuk tidak 
melakukan itu" ("The Peaceable Followers of Christ," Ensign, Apr. 1998, 64). 

• Mengapa yang paling baik adalah untuk tidak menyebut diri kita sendiri sebagai 
"Gereja Mormon"? 

Presidensi Utama menyatakan: "Ingatlah bahwa ini adalah Gereja Yesus Kristus; 
mohon tekankan kenyataan itu dalam membina hubungan dengan orang lain  
Kami merasa bahwa sebagian orang mungkin telah disesatkan dengan penggunaan 
yang terlalu sering dari istilah 'Gereja Mormon'" ("Policies and Announcements," 
Ensign, Mar., 1983, 79). 

Hapuslah Gereja Mormon dari papan tulis. Beritahu anggota kelas bahwa 3 Nefi 27 
berisikan petunjuk Yesus kepada para murid bangsa NefiNya mengenai nama dari 
GerejaNya. 
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Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Juruselamat memerintahkan para murid bangsa NefiNya untuk menyebut Gereja 
dengan menggunakan namaNya. Dia menguraikan injilNya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 27. 
• Para murid bangsa Nefi Yesus "bersatu dalam doa yang kuat dan berpuasa" ketika 

Yesus datang kepada mereka dan bertanya, "Apakah yang kaukehendaki supaya Aku 
berikan kepadamu?" (3 Nefi 27:1-2). Apa yang diminta para murid dariNya? (Lihat 
3 Nefi 27:3). Apa jawabanNya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka? (Lihat 3 Nefi 
27:4-9). 

• Tuhan memerintahkan agar GerejaNya yang dipulihkan, seperti GerejaNya di antara 
bangsa Nefi, disebut dengan menggunakan namaNya (A&P 115:4). Mengapa penting 
bagi kita untuk mengingat bahwa Gereja disebut dengan menggunakan nama Yesus 
Kristus? 

• Yesus berkata, "Apa pun yang akan kamu lakukan, haruslah kamu lakukan di dalam 
namaKu" (3 Nefi 27:7). Apa saja yang kita lakukan di dalam nama Kristus? (Di 
samping meminta tanggapan anggota kelas, anda mungkin ingin membacakan 
kutipan di bawah). 

Presiden Boyd K. Packer berkata: 
"Setiap doa yang kita panjatkan adalah di dalam namaNya. Setiap tata cara 
dilaksanakan di dalam namaNya. Setiap pembaptisan, penetapan, berkat, tata cara, 
setiap khotbah, setiap kesaksian diakhiri dengan permohonan dalam nama 
kudusNya. Di dalam namaNyalah kita menyembuhkan yang sakit dan melakukan 
mukjizat lainnya yang mengenainya kita tidak akan, tidak dapat, berbicara. 

"Di dalam sakramen kita mengambil ke atas diri kita sendiri nama Kristus. Kita 
mengikat perjanjian untuk mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintahNya. Dia 
hadir di dalam semua yang kita percayai" ("The Peaceable Followers of Christ," 
Ensign, Apr. 1998, 64). 

• Disamping disebut dengan menggunakan namaNya, Yesus mengajarkan bahwa, 
GerejaNya haruslah "didirikan di atas injil[Nya]." KataNya, "Seandainya gereja itu 
didirikan di atas injilKu, maka Bapa akan memperlihatkan pekerjaanNya sendiri di 
dalamnya" (3 Nefi 27:10). Apa saja pekerjaan Bapa? (Untuk jawaban, lihat 3 Nefi 
21:1- 9, 24-29; Musa 1:39). Bagaimana anda telah melihat pekerjaan-pekerjaan ini di 
dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir? 

Tegaskan bahwa ketika Orang Suci Zaman Akhir memberikan kesaksian mereka, mereka 
sering mengatakan bahwa mereka tahu injil benar. Mintalah para anggota kelas untuk 
memikirkan bagaimana mereka akan menjawab bila, setelah mengatakan "Saya tahu injil 
adalah benar," mereka ditanya, "Apakah injil itu?" 

Tuliskan "Inilah injilKu" di papan tulis. Jelaskan bahwa setelah Yesus berkata bahwa 
GerejaNya haruslah didirikan di atas injilNya, Dia memberi para muridNya sebuah 
definisi yang tepat dan lengkap akan injilNya. Mintalah anggota kelas bergantian 
membaca ayat-ayat dalam 3 Nefi 27:13-22, mencari aspek-aspek yang berbeda dari injil 
Yesus Kristus. Anda mungkin ingin meminta seorang anggota kelas menulis tanggapan-
tanggapan itu di papan tulis. Beberapa kemungkinan tanggapan tertera berikut ini: 

a. Tunduknya Yesus pada kehendak Bapa (3 Nefi 27:13) 
b. Kurban Tebusan (3 Nefi 27:14) 
c. Kebangkitan (3 Nefi 27:14-15) 
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d. Pengadilan (3 Nefi 27:14-15) 
e. Pertobatan (3 Nefi 27:16, 19-20) 
f. Pembaptisan (3 Nefi 27:16, 20) 
g. Iman kepada Yesus Kristus (3 Nefi 27:19) 
h. Karunia Roh Kudus (3 Nefi 27:20) 
i. Bertahan sampai akhir (3 Nefi 27:16-17,19) 

• Apa yang Juruselamat janjikan kepada mereka yang hidup menurut injilNya? (Lihat 
3 Nefi 27:21-22). 

• Yesus bertanya kepada para muridNya, "Harus menjadi orang yang bagaimanakah 
kamu ini?" Apa jawaban bagi pertanyaan ini? (Lihat 3 Nefi 27:27. Mintalah anggota 
kelas mempertimbangkan dalam hati apa yang dapat mereka lakukan agar lebih 
seperti Juruselamat). 

2. Juruselamat menganugerahkan keinginan kedua belas muridNya. Tiga di antara 
para muridNya memilih untuk tetap berada di bumi sampai Kedatangan 
KeduaNya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 3 Nefi 28. Jelaskan bahwa sebelum 
Juruselamat kembali kepada BapaNya, Dia berbicara kepada para muridNya satu demi 
satu dan menanyakan apa yang mereka ingin dariNya. Sembilan orang meminta agar 
pelayanan mereka dapat berakhir ketika mereka mencapai usia tertentu dan agar mereka 
kemudian dapat dengan segera pergi kepadaNya di dalam kerajaanNya. Tiga orang 
lainnya ragu menyatakan keinginan mereka, tetapi Juruselamat mengetahui pikiran 
mereka (3 Nefi 28:1-5). Bila anda menggunakan gambar Yesus dengan ketiga orang 
bangsa Nefi, peragakanlah sekarang. 

• Apa keinginan dari ketiga murid bangsa Nefi yang terakhir? (Lihat 3 Nefi 28:7-9. 
Mereka berkeinginan untuk tinggal di bumi dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus 
sampai akhir dunia). Yesus berkata bahwa para murid ini "lebih berbahagia" karena 
keinginan mereka (3 Nefi 28:7). Apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan ini? 
(Lihat A&P 15:6; 16:6; 18:10-16). 

• Sebagai tanggapan terhadap permintaan mereka, ketiga murid itu mengalami 
perubahan rupa, artinya bahwa tubuh mereka diubah sehingga mereka "dapat 
menyaksikan hal-hal tentang Allah" (3 Nefi 28:13-15). Kemudian mereka diubah. Apa 
yang diajarkan laporan dalam 3 Nefi 28 mengenai makhluk yang diubah? (Lihat 
3 Nefi 28:7-40 dan daftar di bawah. Anda mungkin ingin membagi kelas ke dalam 
tiga kelompok, dengan menugaskan satu kelompok untuk membaca ayat 7-17, 
kelompok kedua membaca ayat 18-28, dan kelompok ketiga membaca ayat 29-40. 
Mintalah setiap kelompok melaporkan hal-hal yang diajarkan ayat-ayat yang 
ditugaskan kepada mereka itu mengenai makhluk yang diubah). 

a. Makhluk yang diubah tidak merasakan kematian atau mengalami kenyerian 
kematian (3 Nefi 28:7-8, 38). 

b. Ketika Juruselamat datang dalam kemuliaanNya, mereka akan "diubah dalam 
sekejap mata dari keadaan fana kepada keadaan baka" (3 Nefi 28:8). 

c. Kecuali duka yang mereka rasakan karena dosa-dosa dunia, mereka tidak 
merasakan rasa sakit atau duka (3 Nefi 28:9, 38). 

d. Mereka membantu orang dipertobatkan kepada Tuhan (3 Nefi 28:9, 18, 23, 29-30). 
e. Mereka tidak dapat dibunuh atau dicederai dengan cara apa pun (3 Nefi 28:19-22). 
f. Setan tidak dapat menggoda mereka atau memiliki kuasa apa pun atas diri mereka 

(3 Nefi 28:39). 
g. Mereka tetap dalam keadaan diubah sampai Hari Penghakiman, ketika mereka 

akan dibangkitkan dan diterima ke dalam kerajaan Allah (3 Nefi 28:40). 

Catatan: Cerita sering beredar mengenai ketiga orang bangsa Nefi yang telah diubah itu. 
Para anggota Gereja hendaknya hati-hati mengenai menerima atau menceritakan kembali 
cerita-cerita ini. Anda hendaknya tidak membahasnya di kelas. 
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3. Setelah bertahun-tahun mengalami kedamaian, sebagian besar bangsa itu jatuh ke 
dalam ketidakpercayaan dan menolak injil. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari 4 Nefi. Jelaskan bahwa kitab 4 Nefi yang 
singkat berisikan ringkasan Mormon mengenai sejarah 300 tahun. Sejarah itu mulanya 
ditulis empat orang: Nefi, yang adalah salah seorang di antara kedua belas murid bangsa 
Nefi; putra Nefi, Amos; serta putra-putra Amos, Amos dan Amaron. Bagian pertama dari 
kitab itu menggambarkan satu periode kesalehan dan kebahagiaan yang besar, dan 
bagian kedua kitab itu memberitahu tentang kejatuhan bangsa itu ke dalam kejahatan. 

Untuk memulai pembahasan anda mengenai 4 Nefi, anda mungkin ingin minta anggota 
kelas bergantian membaca ayat-ayat dari 4 Nefi 1:1-18. Mintalah mereka untuk mencari 
sifat khusus dari bangsa yang digambarkan dalam ayat-ayat ini. Tuliskan sifat-sifat 
khusus itu di papan tulis sewaktu anggota kelas menyebutkannya. 

• Selama bertahun-tahun setelah kunjungan Yesus, tidak ada pertikaian di antara 
bangsa itu (4 Nefi 1:2,4,13,15-18). Mengapa tidak ada pertikaian? (Lihat 4 Nefi 1:15). 
Bagaimana kita dapat menjadi seperti bangsa yang saleh yang digambarkan dalam 
4 Nefi? Apa yang dapat kita lakukan agar kasih Allah akan tinggal dalam hati kita? 

• Presiden Gordon B. Hinckley berkata: "Bila dunia ini mau ditingkatkan, proses kasih 
haruslah membuat suatu perubahan di dalam hati [kita] . . . . Itu dapat dilakukannya 
ketika kita melihat melampaui diri sendiri untuk memberi kasih kita kepada Allah 
dan sesama, dan melakukannya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, 
dan dengan segenap pikiran kita" ("And the Greatest of These Is Love," Ensign, Mar. 
1984, 5). 

• Selama periode kedamaian ini, tidak ada "suatu bangsa lainnya" (4 Nefi 1:17). Apa 
artinya ini? (Lihat 4 Nefi 1:2-3,15-17). Masalah apa yang ada dewasa ini karena 
perbedaan antar kelompok manusia? Dalam hal apa injil dapat membantu kita 
menjadi dipersatukan, terlepas dari perbedaan-perbedaan kita? 

• Apa yang turut andil dalam berakhirnya masa kedamaian yang panjang ini? 
(Mintalah anggota kelas membaca dengan cepat 4 Nefi 1:20-46 untuk menemukan 
jawaban bagi pertanyaan ini. Ringkaslah jawaban mereka di papan tulis. Beberapa 
kemungkinan tanggapan diperlihatkan di bawah). 

a. Perpecahan dan terbentuknya tingkatan-tingkatan (4 Nefi 1:20, 26, 35) 
b. Kesombongan dan ketamakan karena kekayaan (4 Nefi 1:23-25,41, 43; lihat juga 

3 Nefi 27:32) 
c. Gereja-gereja yang mengaku mengenal Kristus tetapi menolak sebagian besar 

injilNya (4 Nefi 1:26-29, 34) 
d. Gereja-gereja dibangun untuk membantu umatnya mendapatkan keuntungan 

(4 Nefi 1:26-29, 41) 
e. Kekerasan hati (4 Nefi 1:31) 
f. Penganiayaan terhadap para pengikut Kristus (4 Nefi 1:29-34) 
g. Orang tua mengajar anak-anak untuk tidak percaya kepada Kristus (4 Nefi 1:38) 
h. Orang tua mengajar anak-anak untuk membenci (4 Nefi 1:39) 
i. Kelompok rahasia (4 Nefi 1:42, 46) 

• Sikap dan tindakan yang digambarkan dalam 4 Nefi 1:40-46 menuntun pada 
kehancuran bangsa Nefi. Mengapa penting bagi kita untuk memeriksa laporan ini? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras janji-janji Tuhan dalam 
3 Nefi 27:10, 22, 28-29. Tegaskan bahwa ketika orang tetap setia kepada injil, "tidak ada 
suatu bangsa yang lebih bahagia" (4 Nefi 1:16). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu dari gagasan-gagasan ini atau keduanya sebagai bagian dari 
pelajaran. 

1. Menanggapi penganiayaan 

• Bagaimana tanggapan "umat Yesus" ketika mereka dianiaya? (Lihat 4 Nefi 1:34). 
Bagaimana tanggapan ini memperlihatkan bahwa mereka memang umat Yesus? 
(Lihat 3 Nefi 12:10-12, 38-39). Bagaimana hendaknya kita menanggapi ketika kita 
dianiaya? 

Presiden Gordon B. Hinckley berkata: "Biarkanlah kita menggapai dengan kasih dan 
keramahan kepada mereka yang mau mencerca k i t a . . . . Dalam semangat Kristus 
yang menasihati kita untuk memberikan pipi lainnya, biarlah kita berusaha mengatasi 
yang jahat dengan yang baik" (dalam Conference Report, Okt. 1982, 112; atau Ensign, 
Nov. 1982, 77). 

2. Wawasan dari 3 Nefi 29-30. 

Bahaslah 3 Nefi 29-30. Pasal 29 mengajarkan tentang hubungan antara munculnya Kitab 
Mormon dan penggenapan perjanjian Tuhan dengan Israel (3 Nefi 29:1-4, 8-9). Pasal 30 
berisikan firman yang Tuhan perintahkan kepada Mormon untuk ditulis bagi bangsa 
bukan Yahudi di zaman akhir. 
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"Mengapa Kamu Sampai Hati 
Memisahkan Diri dari 

Jalan Tuhan?" 
Mormon 1-6; Moroni 9 

Membantu para anggota kelas melihat pentingnya hidup menurut asas-asas injil terlepas 
dari meningkatnya kejahatan di dunia. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mormon 1. Ketika masih kecil, Mormon diberi tanggung jawab atas catatan-catatan 
kudus. Kejahatan melanda seluruh negeri, tetapi Mormon saleh. Dia dikunjungi 
oleh Juruselamat tetapi dilarang untuk berkhotbah kepada bangsa itu. 

b. Mormon 2; 3:1-16. Mormon menjadi pemimpin tentara bangsa Nefi dan memimpin 
bangsa Nefi dalam banyak pertempuran melawan bangsa Laman. Bangsa Nefi 
menderita dalam peperangan karena kejahatan mereka. Mormon mendapatkan 
lemping-lemping Nefi dan melanjutkan catatan itu. Akhirnya, karena kejahatan 
bangsa Nefi, Mormon menolak untuk memimpin mereka. 

c. Mormon 3:17-22; 5:8-24. Mormon berbicara kepada orang-orang di zaman akhir, 
menjelaskan tujuan dari catatan yang telah diringkas dan ditulisnya. 

d. Mormon 4; 5:1-7; 6; Moroni 9. Bangsa Nefi terus memerangi bangsa Laman. 
Mormon setuju untuk memimpin tentara itu sekali lagi. Dia membawa catatan-
catatan itu dari bukit Syim dan menyembunyikannya di Bukit Kumora. Dalam 
pertempuran terakhir yang hebat, semua orang terbunuh kecuali 24 orang bangsa 
Nefi. 

2. Bila Penyajian Video Kitab Mormon (53911) tersedia, bersiaplah untuk menayangkan 
"Hai Kamu Orang-orang Yang Rupawan," waktu tayang 5 menit. Bila kaset video ini 
tidak tersedia, bersiaplah untuk memperlihatkan gambar Mormon Mengucapkan 
Selamat Tinggal Kepada Satu Bangsa Yang Pernah Hebat (62043; Perangkat Gambar 
Seni Injil 319) dan suruhlah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras 
Mormon 6:16-22. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Tanyakan kepada anggota kelas: 
• Bila anda sedang mengemudikan sebuah kapal, peralatan apa yang ingin anda miliki? 

Terimalah semua jawaban, dan kemudian jelaskan bahwa Mormon membandingkan 
bangsanya, bangsa Nefi, dengan sebuah kapal yang tidak memiliki beberapa peralatan 
yang penting. Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mormon 
5:17-18. 

• Dalam hal apa orang yang tidak mengikuti Juruselamat "seperti sebuah kapal tanpa 
layar atau sauh"? 

Tegaskan bahwa berbeda dengan sisa bangsa Nefi, Mormon menggunakan injil sebagai 
layar maupun sauh dalam kehidupannya. Dia hidup dengan saleh bahkan ketika 
tampaknya semua orang di sekitarnya jahat. Pelajaran ini akan membahas apa yang 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 
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terjadi kepada Mormon dan bangsanya serta bagaimana kita dapat menggunakan injil 
sebagai layar dan sauh dalam kehidupan kita. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Mormon diberi tanggung jawab atas catatan-catatan kudus itu. 

Bahaslah Mormon 1. Mintalah anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa Mormon bertanggung jawab untuk meringkas semua 
lemping-lemping itu ke dalam catatan yang kita kenal sebagai Kitab Mormon. Mormon 
1-6 berisikan catatan Mormon mengenai masa dan bangsanya sendiri. 

• Berapa usia Mormon ketika dia diberi tanggung jawab atas catatan-catatan kudus itu? 
(Lihat Mormon 1:2-3; lihat juga gagasan mengajar tambahan). Apa yang Amaron 
perintahkan agar Mormon lakukan dengan lemping-lemping itu? (Lihat Mormon 1:3-4). 
Sifat-sifat apa yang dimiliki pemuda Mormon yang mempersiapkan dirinya bagi 
perannya dalam menyimpan dan meringkas catatan-catatan kudus itu? 

• Ketika Mormon berusia 15 tahun, dia "dikunjungi Tuhan, merasakan dan mengetahui 
tentang kebaikan Yesus" (Mormon 1:15). Bagaimana kita dapat mengetahui mengenai 
kebaikan Yesus? 

• Mengapa Tuhan melarang Mormon berkhotbah kepada bangsa Nefi? (Lihat Mormon 
1:16-17). Kerugian lain apa yang dialami bangsa Nefi karena kekerasan hati mereka? 
(Lihat Mormon 1:13-18. Simaklah bahwa "para murid yang dikasihi" yang diambil 
adalah ketiga murid bangsa Nefi yang ingin tinggal di bumi sampai Kedatangan 
Kedua Juruselamat; lihat 3 Nefi 28:1-9). Kerugian apa yang dapat kita alami bila kita 
mengeraskan hati kita terhadap Tuhan dan para hambaNya? 

2. Mormon menjadi pemimpin tentara bangsa Nefi. Bangsa Nefi menderita dalam 
peperangan karena kejahatan mereka. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mormon 2; 3:1-16. 

• Keadaan apa yang ada di tengah masyarakat bangsa Nefi pada masa hidup Mormon? 
(Lihat Mormon 1:19; 2:1, 8,10,18). Bagaimana keadaan ini menggenapi perkataan dari 
para nabi sebelumnya? (Lihat Mormon 1:19; Mosia 12:4-8; Helaman 13:5-10). 
Meskipun kita, seperti Mormon, hidup di zaman yang penuh kejahatan, apa yang 
dapat kita lakukan untuk mempertahankan iman dan kesalehan pribadi kita? (Untuk 
beberapa kemungkinan jawaban, lihat Alma 17:2-3; Helaman 3:35; A&P 121:45-46). 

• Mengapa Mormon bersukacita ketika dia melihat bangsa itu berkabung? (Lihat 
Mormon 2:10-12). Mengapa sukacitanya sia-sia? (Lihat Mormon 2:13-14). Apa 
perbedaan antara "kedukaan . . . sampai pertobatan" dan "kedukaan untuk orang 
yang terkutuk" (Lihat juga II Korintus 7:9-10). 

• Apa artinya "hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal"? (Mormon 2:14; lihat juga 
3 Nefi 9:20; A&P 59:8). 

• Apa yang memberi Mormon harapan dan kedamaian bahkan ketika dia melihat 
kejahatan bangsanya? (Lihat Mormon 2:19). Bagaimana kita dapat mempertahankan 
harapan dan kedamaian di tengah kekejian dunia dewasa ini? 

• Mormon berkata bahwa ketika bangsanya mengalahkan bangsa Laman dalam 
peperangan, "mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang telah membiarkan 
mereka hidup" (Mormon 3:3). Mengapa penting agar kita menyadari bahwa berkat-
berkat yang kita terima berasal dari Tuhan? (Lihat Mormon 3:9). 
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• Setelah lebih dari 30 tahun memimpin tentara bangsa Nefi, Mormon menolak 
memimpin mereka karena kejahatan mereka dan hasrat mereka untuk melakukan 
pembalasan (Mormon 3:9-13). Tuhan telah memerintahkan mereka untuk tidak 
melakukan pembalasan, dan Dia menyatakan, "Pembalasan itu ada padaKu" 
(Mormon 3:14-15). Apa konsekuensinya ketika orang melakukan pembalasan? 
Bagaimana kita dapat mengatasi perasaan balas dendam bila itu tumbuh di hati kita? 

• Apa yang dapat kita pelajari dari Mormon mengenai menanggapi orang yang keras 
hati? (Lihat Mormon 3:12). Bagaimana kita dapat membina kasih yang lebih besar 
bagi orang-orang seperti itu? Mengapa penting untuk terus berdoa bagi orang yang 
keras hati? 

3. Mormon menjelaskan tujuan dari catatan-catatan yang telah diringkas dan 
ditulisnya. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mormon 3:17-22; 5:8-24. Tegaskan bahwa 
setelah menolak untuk memimpin tentara bangsa Nefi, Mormon berkata dia akan 
"berdiri sebagai saksi," mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara bangsa Nefi 
(Mormon 3:16). Di ayat-ayat ini, Mormon secara langsung berbicara kepada mereka bagi 
siapa catatannya dimaksudkan. 

• Bagi siapa catatan Mormon dimaksudkan? (Lihat Mormon 3:17-19; 5:9-10,14. 
Daftarkan tanggapan anggota kelas di papan tulis). 

• Untuk tujuan apa catatan itu telah disimpan dan dilestarikan? (Lihat Mormon 3:20-22; 
5:14-15. Jawaban dapat mencakup yang tertulis di bawah). Bagaimana tulisan 
Mormon telah membantu memenuhi tujuan-tujuan ini dalam kehidupan anda? 

a. "Supaya kamu boleh mengetahui bahwa kamu harus semuanya berdiri di hadapan 
kursi pengadilan Kristus untuk diadili atas segala perbuatanmu" (Mormon 3:20). 

b. "Agar kamu dapat mempercayai injil Yesus Kristus" (Mormon 3:21; lihat juga 
Mormon 5:15). 

c. Untuk memberikan saksi bahwa "Yesus sesungguhnya adalah Kristus dan 
sesungguhnya Allah" (Mormon 3:21; lihat juga Mormon 5:14). 

d. Untuk "membujuk kamu, kamu sekalian dari segenap ujung bumi untuk bertobat" 
(Mormon 3:22). 

4. Dalam pertempuran terakhir yang besar, semua terbunuh kecuali 24 orang di antara 
bangsa Nefi. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mormon 4; 5:1-7; 6; Moroni 9. 
• Dalam mengulas kekalahan bangsa Nefi melawan bangsa Laman, Mormon 

menjelaskan bahwa "oleh yang jahatlah maka orang jahat itu dihukum" (Mormon 
4:5). Menurut anda apa artinya? Bagaimana anda melihat hal tersebut terjadi di dunia 
dewasa ini? 

• Bagaimana perasaan Mormon ketika dia setuju memimpin tentara itu lagi? (Lihat 
Mormon 5:2). Apa yang Mormon pahami mengenai siapa yang dapat membawa 
bangsa Nefi pada kemenangan dalam peperangan? Bagaimana ini berbeda dengan 
keyakinan Nefi mengenai bagaimana mereka dapat menang? (Lihat Mormon 5:1). 

• Mengapa Mormon mengambil lemping-lemping dari bukit Syim? (Lihat Mormon 
4:23; lihat juga Mormon 1:3-4). Mengapa dia menyembunyikannya di Bukit Kumora? 
(Lihat Mormon 6:6). Mengapa penting untuk melindungi lemping-lemping itu? 

• Apa akibat peperangan terakhir di Kumora? (Lihat Mormon 6:7-15). 

Bila anda menggunakan sajian video "Hai Kamu Orang-orang Yang Rupawan," 
tayangkanlah sekarang. Bila kaset video itu tidak tersedia, perlihatkan gambar Mormon 
Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Bangsa Nefi dan mintalah seorang anggota kelas 
membaca dengan suara keras Mormon 6:16-22. 
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• Setelah pertempuran Kumora, bangsa Laman memburu ke 24 orang bangsa Nefi yang 
tersisa dan membunuh semuanya kecuali Moroni (Mormon 8:2-3). Dengan demikian 
seluruh bangsa Nefi musnah. Mengapa "bencana yang besar" itu menimpa bangsa 
Nefi? (Lihat Mormon 1:13,16; 2:26-27; 3:2-3; 4:12; 5:2,16-19; Moroni 9:3-5,18-20), 

• Kita juga hidup di tengah banyak kejahatan. Bagaimana kesalehan pribadi dapat 
menciptakan perbedaan di dalam masyarakat yang tidak saleh? 

Penatua Neal A. Maxwell mengingatkan: "Hanya reformasi dan kendali diri, secara 
lembaga dan perorangan, akhirnya yang dapat menyelamatkan masyarakat! Hanya 
jiwa-jiwa tahan-dosa yang memadai jumlahnya dapat mengubah lingkungan umum. 
Sebagai para anggota Gereja kita hendaknya menjadi bagian dari kelompok budaya 
yang tahan-dosa itu" (dalam Conference Report, Apr. 1993,96; atau Ensign, Mei 1993, 77). 

Tekankan bahwa masyarakat bangsa Nefi hancur karena kejahatan yang besar. Meskipun 
kita juga hidup di zaman kejahatan yang besar, kita tidak boleh menjadi bagian darinya. 
Dengan mengikuti teladan Mormon dalam ketabahan dan iman, serta dengan 
mempelajari catatan-catatan yang dilindunginya dengan begitu cermat, kita dapat 
mengatasi pengaruh jahat dari zaman kita serta memberikan teladan keberanian dan 
harapan kepada sesama. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas selama 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

1. Kaum remaja yang saleh 

• Berapa usia Mormon ketika Amaron mempercayakan kepadanya catatan-catatan itu? 
(Lihat Mormon 1:2-4). Berapa usia Mormon ketika dia melihat Yesus Kristus? (Lihat 
Mormon 1:15). Tegaskan bahwa Joseph Smith berusia 14 tahun ketika dia menerima 
Penglihatan Pertama tentang Bapa dan Putra, dan dia berusia 21 tahun ketika dia 
menerima lemping-lemping emas dari malaikat Moroni. 

Tekankan bahwa kesalehan dan kebijaksanaan tidaklah terbatas pada usia atau keadaan 
lainnya. Tuhan akan memberkati mereka yang melayaninya pada usia berapa pun. 

2. Pembahasan remaja 

Ingatkan para anggota kelas bahwa Mormon tetap saleh dan setia bahkan ketika orang-
orang di sekitarnya menjadi jahat. 

• Bagaimana kita dapat tetap setia terlepas dari tekanan masyarakat yang tidak saleh? 
Apa manfaat dari melakukannya? 

• Bagaimana kita dapat membantu mereka di sekitar kita yang tidak hidup sesuai 
dengan injil? Bagaimana Mormon menanggapi mereka di sekitarnya yang tidak saleh? 
(Lihat, misalnya, Mormon 3:12). Bagaimana kita dapat menggapai dalam kasih dan 
penemanan tanpa ikut ke dalam situasi yang akan membahayakan standar kita? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Aku Berbicara Kepadamu 
Seolah-olah Kamu Hadir" 

Mormon 7-9 

Membantu para anggota kelas memahami peringatan-peringatan dan nasihat yang 
diberikan oleh Mormon dan Moroni kepada orang yang hidup di zaman akhir. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Mormon 7. Mormon mendesak keturunan zaman akhir Lehi untuk bertobat, 
percaya kepada Kristus, dan dibaptiskan. 

b. Mormon 8. Moroni bernubuat bahwa Kitab Mormon akan muncul di zaman 
kejahatan yang besar. 

c. Mormon 9. Moroni berseru kepada para orang di zaman akhir untuk percaya 
kepada Kristus. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kemukjizatan. 

2. Bacaan tambahan: halaman judul dari Kitab Mormon. 

3. Anda mungkin ingin berbicara kepada 4 anggota kelas sebelumnya, meminta mereka 
masing-masing siap membaca dengan suara keras satu di antara bagian-bagian tulisan 
suci berikut: 2 Nefi 28:2-6; Mormon 9:7; Joseph Smith 2:17-19, 21-22; dan Pasal pasal 
Kepercayaan 1:7. 

4. Bila anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, tuliskan pernyataan-pernyataan 
berikut di papan tulis sebelum kelas dimulai: 
"Aku berbicara kepadamu seolah-olah kamu hadir, walaupun kamu tidak hadir" 

"Yesus Kristus telah memperlihatkan kamu kepadaku, dan aku mengetahui perbuatanmu" 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Jelaskan bahwa para pengajar sering menggunakan kisah, pelajaran dengan benda 
peraga, atau pertanyaan menarik di awal pelajaran untuk menarik minat orang. 
Kemudian merujuklah pada pernyataan-pernyataan yang telah anda tulis di papan tulis 
(lihat "Persiapan," butir 4). 

• Mengapa pernyataan-pernyataan ini akan menarik minat kita? (Pada kurang lebih 400 
M, ketika Moroni membuat pernyataan-pernyataan ini, dia sedang berbicara langsung 
kepada kita. Lihat Mormon 8:35). 

Tegaskan bahwa semua ajaran dalam Mormon 7-9 ditujukan kepada orang-orang yang 
hidup di zaman akhir. Mormon 7 berisikan nasihat khusus bagi keturunan Lehi di zaman 
akhir, dan Mormon 8-9 berisikan nasihat bagi semua orang di zaman akhir. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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1. Mormon mendesak keturunan zaman akhir Lehi untuk bertobat, percaya kepada 
Kristus, dan dibaptiskan. 

Baca dan bahaslah Mormon 7, yang berisikan perkataan Mormon kepada keturunan 
zaman akhir Lehi. Anda mungkin ingin menjelaskan bahwa keturunan zaman akhir Lehi 
terdapat di antara bangsa-bangsa di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, serta 
Kepulauan Pasifik. 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mormon 7:2. Tegaskan 
bahwa dalam pesan yang terakhir, ini merupakan kata-kata Mormon yang pertama 
kepada keturunan zaman akhir Lehi. Mengapa penting bagi keturunan Lehi untuk 
mengetahui bahwa mereka adalah bagian "dari kaum keturunan Israel"? Berkat apa 
yang telah Tuhan janjikan kepada para anggota yang saleh dari kaum keturunan 
Israel? (Lihat Abraham 2:8-11). 

• Petunjuk apa yang Mormon berikan kepada keturunan zaman akhir Lehi? (Lihat 
Mormon 7:3-10 dan daftar di bawah. Beberapa hal dalam daftar tersebut mencakup 
pertanyaan untuk mendorong terjadinya pembahasan). 

a. Bertobat, dibaptiskan, dan menerima karunia Roh Kudus (Mormon 7:3, 5,8,10). 
b. Meletakkan senjata perang kecuali Allah memerintahkan hal yang berbeda 

(Mormon 7:4). 
c. Datang pada pengetahuan mengenai leluhur mereka (Mormon 7:5). Mengapa 

penting bagi kaum keturunan zaman akhir Lehi untuk mendapatkan pengetahuan 
mengenai leluhur mereka? (Lihat Mormon 7:9 dan halaman judul dari Kitab 
Mormon). Bagaimana kita semua dapat memetik manfaat dari suatu pengetahuan 
mengenai pekerjaan Allah di antara leluhur kita? 

d. Percaya kepada Kristus dan Kurban TebusanNya (Mormon 7:5-7,10). 
e. Mempelajari injil dalam Alkitab dan Kitab Mormon (Mormon 7:8-9). Bagaimana 

Kitab Mormon membantu orang mempercayai Alkitab? (Lihat Mormon 7:9; lihat 
pula 1 Nefi 13:38-40; 2 Nefi 3:11-12). 

• Dalam masa kelegaan ini Tuhan telah berkata bahwa "bangsa Laman akan 
berkembang bagaikan mawar" (A&P 49:24). Bagaimanakah nubuat ini sedang 
digenapi dewasa ini? 

2. Mormon bernubuat bahwa Kitab Mormon akan muncul di zaman kejahatan yang 
besar. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dibahas dari Mormon 8. Jelaskan bahwa pasal ini 
berisikan tulisan Moroni yang pertama setelah kematian ayahnya, Mormon. 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mormon 8:1-5. Emosi 
apa yang anda rasakan dari Moroni sewaktu anda membaca kata-kata ini? Apa yang 
dapat kita pelajari dari ketekunan Moroni meskipun berada sendirian? 

• Moroni bernubuat mengenai Joseph Smith, mengatakan, "berbahagialah dia yang 
akan membawa catatan ini [Kitab Mormon] kepada terang" (Mormon 8:16; lihat juga 
ayat 14-15). Peran apa yang Moroni bawakan dalam dibawanya Kitab Mormon oleh 
Joseph Smith "dari kegelapan kepada terang"? (Lihat Mormon 8:14; Joseph Smith 
2:30-35, 46, 59). Apa yang dapat kita lakukan agar Kitab Mormon terus "dikeluarkan 
dari kegelapan kepada terang"? 

Presiden Ezra Taf t Benson berkata: "Saya memuji anda para Orang Suci yang setia 
yang berusaha membanjiri bumi dan kehidupan anda dengan Kitab Mormon. Bukan 
saja kita harus membawa lebih banyak salinan Kitab Mormon, tetapi kita harus 
dengan berani maju terus dalam kehidupan kita sendiri dan ke seluruh bumi lebih 
banyak pesan-pesannya yang menakjubkan" (dalam Conference Report, Apr. 1989,3; 
atau Ensign, Mei 1989,4). 
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• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mormon 8:21-22. 
Bagaimana perkataan Moroni dalam Mormon 8:22 dapat menguatkan kita sewaktu 
kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan? 

• Apa yang Moroni nubuatkan mengenai keadaan di dunia ketika Kitab Mormon akan 
muncul? (Mintalah anggota kelas bergantian membacakan ayat-ayat Mormon 8:26-33. 
Sewaktu mereka membaca, mintalah mereka membahas cara keadaan yang 
disebutkan dalam ayat-ayat ini terbukti ada dewasa ini). Mengapa Moroni dapat 
bernubuat dengan demikian jelasnya mengenai zaman akhir? (Lihat Mormon 8:34-35). 

• Moroni berkata bahwa dia akan berbicara kepada kita di zaman akhir "seolah-olah 
[kita] hadir" (Mormon 8:35). Kemudian dia berkata, "Aku tahu bahwa kamu berjalan 
dalam kesombongan hatimu" (Mormon 8:36). Apa yang Moroni katakan mengenai 
kesombongan di zaman akhir? (Lihat Mormon 8:36-41). 

• Bagaimana kesombongan mempengaruhi sikap orang terhadap mereka yang 
membutuhkan? (Lihat Mormon 8:37, 39). 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Mormon 8:38. Mengapa 
sebagian orang mungkin "malu mengambil nama Kristus ke atas diri [mereka]"? 
Mengapa bisa membantu kita untuk mengingat bahwa "kebahagiaan yang tak 
berkesudahan" memiliki nilai yang lebih besar daripada "pujian dunia"? 

• Bagaimana hendaknya tanggapan kita terhadap nubuat-nubuat Moroni mengenai 
kesombongan? 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: 

"Penawar kesombongan adalah kerendahan hati—kelemah lembutan, sifat penurut 
(lihat Alma 7:23). Penawar itu adalah hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal 
(lihat 3 Nefi 9:20; 12:19; A&P 20:37; 59:8; Mazmur 34:18; Yesaya 57:15; 66:2) 

"Allah akan memiliki umat yang rendah hati. Kita bisa memilih untuk menjadi 
rendah hati atau kita dapat dipaksa untuk menjadi rendah h a t i . . . . 

"Biarlah kita memilih menjadi rendah hati" (dalam Conference Report, Apr. 1986, 6; 
atau Ensign, Mei 1989, 6). 

3. Moroni mendesak orang-orang di zaman akhir untuk percaya kepada Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Mormon 9. 

• Mormon 9 dimulai dengan perkataan Moroni kepada orang-orang di zaman akhir 
yang tidak percaya kepada Kristus (Mormon 9:1). Mengapa orang seperti itu akan 
"lebih sengsara lagi tinggal bersama Allah [daripada] tinggal dengan jiwa-jiwa yang 
terkutuk di neraka"? (Lihat Mormon 9:3-5). Apa yang diajarkan Mormon 9:6 
mengenai apa yang harus kita lakukan agar kita dapat tinggal di hadirat Allah? (Lihat 
juga A&P 121:45). 

• Mintalah empat anggota kelas untuk membaca bagian-bagian tulisan suci berikut: 
2 Nefi 28:2-6; Mormon 9:7; Joseph Smith 2:17-19, 21-22; dan Pasal-pasal Kepercayaan 
1:7 (lihat "Persiapan," butir 3). Bagaimana keempat bagian ini saling berkaitan? Apa 
yang Moroni katakan kepada orang-orang yang tidak percaya pada karunia Roh? 
(Lihat Mormon 9:8-10). 

• Kepada mereka yang percaya bahwa Allah tidak lagi melakukan mukjizat, Moroni 
berkata, "Aku akan memperlihatkan kepadamu Allah kemukjizatan" (Mormon 9:11). 
Apa yang diajarkannya untuk memperlihatkan bahwa Tuhan adalah Allah mukjizat? 
(Lihat Mormon 9:11-17, yang dijabarkan di halaman selanjutnya. Tegaskan bahwa 
ajaran-ajaran ini merangkum rencana penebusan). 

a. Penciptaan langit, bumi, dan umat manusia (Mormon 9:11-12,17). 
b. Kejatuhan (Mormon 9:12). 
c. Penebusan melalui Yesus Kristus (Mormon 9:12-13). 
d. Kebangkitan semua orang (Mormon 9:13). 
e. Kembalinya semua orang ke hadirat Tuhan untuk diadili (Mormon 9:13-14). 
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• Moroni merujuk pada "banyak mukjizat yang dahsyat" yang dilakukan oleh Yesus 
dan para RasulNya (Mormon 9:18). Apa saja mukjizat yang dilakukan Yesus dan para 
RasulNya yang telah mengilhami anda? 

• Apa yang menyebabkan mukjizat terhenti bagi sebagian orang? (Lihat Mormon 9:20). 
Tanda-tanda apa yang akan terus mengikuti mereka yang percaya kepada Kristus? 
(Lihat Mormon 9:21-25). 

• Bila seseorang memberitahu anda bahwa Tuhan bukanlah Allah mukjizat, bagaimana 
tanggapan anda? Pengalaman apa yang sesuai yang dapat anda bagikan untuk 
memberikan saksi bahwa Tuhan adalah Allah mukjizat? 

• Moroni mendesak kita untuk "janganlah ragu, tetapi percayalah' (Mormon 9:27). 
Dalam masa kelegaan ini, Nabi Joseph Smith menyatakan, "Di mana ada keraguan, di 
sana iman tidak memiliki kuasa" (Lectures on Faith [1985], 46). Apa yang dapat kita 
lakukan untuk mengatasi keraguan? 

Joseph Smith mengajarkan: "Mereka yang tahu kelemahan dan kerentanan mereka 
terhadap dosa akan selalu berada dalam keraguan mengenai keselamatan seandainya 
bukan karena gagasan yang mereka miliki mengenai keunggulan Allah, bahwa Dia 
lambat menjadi marah dan panjang sabar, dan memiliki sifat pengampun, serta 
memang mengampuni kekejian, pelanggaran, dan dosa. Sebuah gagasan akan 
kenyataan ini menyingkirkan keraguan, dan menjadikan iman teramat kuat" (Lectures 
on Faith, 42). 

Bila anda belum membaca, mintalah seorang anggota kelas untuk membacakan Mormon 
9:27. Tegaskan bahwa meskipun Moroni mengingatkan mengenai pengadilan Allah, dia 
juga bersaksi mengenai Tuhan sebagai seorang "Allah kemukjizatan," yang Kurban 
TebusanNya mendatangkan "penebusan manusia" (Mormon 9:11-12). 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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"Belum Pernah Ada Manusia 
Yang Percaya KepadaKu 

Seperti Engkau" 
Eter 1-6 

Membantu para anggota kelas memahami dari teladan saudara lelaki Yared bagaimana 
iman dapat memungkinkan kita memasuki hadirat Tuhan secara kekal. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Eter 1. Tuhan mengabulkan permohonan saudara lelaki Yared dan berjanji untuk 
memimpin bangsa Yared ke sebuah negeri yang dijanjikan. 

b. Eter 2. Bangsa Yared memulai perjalanan mereka ke negeri yang dijanjikan. 
c. Eter 3. Saudara lelaki Yared melihat Yesus Kristus. 
d. Eter 4. Moroni memeteraikan tulisan saudara lelaki Yared sampai bangsa bukan 

Yahudi bertobat dan menjalankan iman. 
e. Eter 6:1-12. Bangsa Yared melakukan perjalanan ke negeri yang dijanjikan, dan 

ketika mereka tiba mereka memuji Tuhan karena belas kasihanNya yang lembut 
terhadap mereka. 

2. Bacaan tambahan: Kejadian 11:1-9; Mosia 8:7-11. 
3. Bila gambar Saudara Lelaki Yared Melihat jari Tuhan tersedia, bersiaplah untuk 

menggunakannya dalam pelajaran (62478; Perangkat Gambar Seni Injil 318). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Bagikan laporan berikut kepada para anggota kelas: 

"Sewaktu tinggal di Kirtland Penatua Reynolds Cahoon memperoleh seorang putra yang 
lahir baginya. Pada suatu hari ketika Presiden Joseph Smith melewati pintunya, dia 
memanggil nabi ke dalam dan memintanya untuk memberkati serta memberi nama 
kepada bayi itu. Joseph melakukannya dan memberi nama bayi lelaki itu Mahonri 
Moriankumer. Setelah selesai memberkatinya dia meletakkan anak itu di tempat tidur, 
dan berpaling kepada Penatua Cahoon dia berkata, 'Nama yang saya berikan kepada 
putra anda adalah nama dari saudara lelaki Yared; Tuhan baru saja memperlihatkan 
[atau mewahyukan] itu kepada saya/ Penatua William F. Cahoon . . . mendengar Nabi 
membuat pernyataan ini kepada ayahnya, dan ini adalah pertama kalinya nama dari 
saudara lelaki Yared dikenal di Gereja pada masa kelegaan ini" (George Reynolds, "The 
Jaredites," Juvenile Instructor, 1 Mei 1892, 282). 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas saudara lelaki Yared, Mahonri Moriankumer, 
yang mengenainya Tuhan berkata, "Belum pernah ada manusia yang percaya kepadaKu 
seperti engkau" (Eter 3:15). Karena imannya, bangsa Yared diberkati agar bahasa mereka 
dilestarikan setelah menara Babel, dan mereka dibimbing dengan selamat ke tanah yang 
dijanjikan. Teladannya dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai pentingnya iman 
dan kuasa iman. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 
Kegiatan Penani 
Perhatian 
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Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci yang 
dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Tuhan mengabulkan permohonan saudara lelaki Yared. 

Bahaslah Eter 1. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-ayat 
yang dipilih. Jelaskan bahwa Nabi Eter menuliskan catatan bangsa Yared, yang 
meninggalkan Babilonia ketika Tuhan mengacaukan bahasa bangsa yang berusaha 
membangun menara Babel (Eter 1:33-43; lihat juga Kejadian 11:1-9). Eter menulis catatan 
ini pada 24 lemping emas, yang kelak ditemukan oleh bangsa Limhi (Mosia 8:7-11). Kitab 
Eter berisikan ringkasan Mormon mengenai catatan Eter. 

• Ketika bangsa itu terceraiberai dan bahasa mereka dikacaukan, Yared meminta 
saudara lelakinya untuk pergi kepada Tuhan. Orang seperti apakah saudara lelaki 
Yared itu? (Lihat Eter 1:34). 

• Sebagai jawaban atas permohonan Yared, saudara lelaki Yared "berseru kepada 
Tuhan" (Eter 1:34-39). Apa perbedaan antara "berseru kepada Tuhan" dan sekadar 
mengucapkan doa? Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat doa-doa kita lebih 
efektif? (Lihat Alma 34:17-28). 

• Setiap kali saudara lelaki Yared berdoa, Tuhan "menaruh belas kasihan" kepadanya 
dan bangsanya (Eter 1:35, 37, 40). Bagaimana anda merasakan belas kasihan Tuhan 
sebagai tanggapan terhadap doa-doa anda? 

• Persiapan apa yang Tuhan perintahkan agar dibuat oleh bangsa itu? (Lihat Eter 1:41-
42). Apa alasan janji Tuhan untuk memimpin bangsa Yared ke negeri yang dijanjikan? 
(Lihat Eter 1:43. Simaklah perkataan Tuhan: "Engkau telah berseru kepadaKu selama 
waktu yang panjang ini"). Apa yang dapat kita pelajari dari teladan ini mengenai 
kuasa doa? 

2. Bangsa Yared memulai perjalanan mereka ke negeri yang dijanjikan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 2. 

• Tuhan berjanji untuk memimpin bangsa Yared ke "negeri perjanjian, yang terpilih di 
atas segala negeri yang lain" (Eter 2:7). Bagi siapa Tuhan telah menyisihkan negeri 
yang terpilih itu? (Lihat Eter 2:7). Pengingat apa yang Tuhan berikan kepada saudara 
lelaki Yared mengenai negeri yang dijanjikan? (Lihat Eter 2:8). 

• Apa yang Moroni katakan mengenai keputusan-keputusan Allah berkaitan dengan 
negeri perjanjian itu? (Lihat Eter 2:9-12. Tegaskan bahwa pengingat dan janji itu 
adalah bagi semua orang yang akan menghuni Amerika, bukan sekadar bangsa 
Yared). 

• Ketika mereka tiba di tepi pantai, bangsa Yared memasang kemah mereka dan tinggal 
di sana selama empat tahun (Eter 2:13). Pada akhir empat tahun itu, Tuhan berbicara 
kepada saudara lelaki Yared. Mengapa Tuhan menegurnya? (Lihat Eter 2:14). 
Mengapa kadang kala kita lalai berseru kepada Tuhan? 

• Saudara lelaki Yared bertobat dan mulai membagun kapal-kapal untuk menyeberangi 
lautan (Eter 2:15-17). Masalah apa yang dihadapi saudara lelaki Yared setelah kapal-
kapal itu dibuat? (Lihat Eter 2:19). Apa yang Tuhan perintahkan agar saudara lelaki 
Yared lakukan agar ada udara untuk bernafas di dalam kapal-kapal itu? (Lihat Eter 
2:20). 

• Apa tanggapan Tuhan ketika saudara lelaki Yared menanyakan cara menerangi 
kapal-kapal itu? (Lihat Eter 2:23-25). Apa yang dapat kita pelajari dari tanggapan 
Tuhan? (Lihat kutipan di bawah). Mengapa penting untuk melakukan segala yang 
dapat kita lakukan di samping minta bantuan kepada Tuhan? 
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Penatua Russell M. Nelson berkata bahwa dia sering mendengar Presiden Gordon B. 
Hinckley berkata, "Saya tidak tahu cara menyelesaikan apa pun kecuali dengan 
berlutut dan meminta bantuan lalu kemudian bangkit berdiri dan mulai bekerja" 
(dalam Conference Report, Okt. 1997, 18; atau Ensign, Nov. 1997, 16). 

• Bagaimana menurut anda tantangan untuk menerangi kapal-kapal itu menolong 
saudara lelaki Yared untuk tumbuh? Bagaimana tantangan-tantangan dalam hidup 
kita dapat membantu kita? 

3. Saudara lelaki Yared melihat Yesus Kristus. 
Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 3. 

• Bagaimana usulan saudara lelaki Yared untuk mengatasi masalah mengenai 
menerangi kapal-kapal tersebut? (Lihat Eter 3:1-5). Bagaimana ini memperlihatkan 
kerendahan hati dan imannya? (Anda mungkin ingin meminta anggota kelas 
mengenali perkataan atau ungkapan yang diucapkan oleh saudara lelaki Yared yang 
memperlihatkan kerendahan hati dan imannya). 

• Ketika saudara lelaki Yared selesai berbicara, Tuhan menyentuh batu-batu itu satu 
demi satu dengan jariNya (Eter 3:6). Mengapa saudara lelaki Yared begitu ketakutan 
ketika dia melihat jari Tuhan? (Lihat Eter 3:6-8. Bila anda menggunakan gambar 
saudara lelaki Yared melihat jari Tuhan, peragakanlah sekarang). Apa yang Tuhan 
katakan mengenai iman saudara lelaki Yared? (Lihat Eter 3:9). 

• Pertanyaan apa yang Tuhan ajukan sebelum memperlihatkan diriNya kepada saudara 
lelaki Yared? (Lihat Eter 3:11). Bagaimana tanggapan saudara lelaki Yared 
memperlihatkan imannya yang tebal? (Lihat Eter 3:12. Dia menerima perkataan 
Tuhan bahkan sebelum Dia mendengarnya). Apa yang dapat kita lakukan untuk 
mengikuti teladannya? 

• Bagaimana Tuhan menggambarkan diriNya sendiri kepada saudara lelaki Yared? 
(Lihat Eter 3:13-14. Anda mungkin ingin meminta seorang anggota kelas membaca 
dengan suara keras ayat-ayat ini). Apa yang penting bagi saudara lelaki Yared agar 
berada di hadirat Tuhan? Apa yang penting bagi kita agar berada di hadirat Tuhan 
secara kekal? 

• Apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara lelaki Yared? (Lihat Eter 3:15-18, 25-26). 
Apa yang Tuhan perintahkan agar saudara lelaki Yared lakukan setelah dia melihat 
hal-hal ini? (Lihat Eter 3:21-24, 27-28; 4:1). 

4. Moroni memeteraikan tulisan saudara lelaki Yared. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 4. 

• Bagaimana Moroni menggambarkan penglihatan saudara lelaki Yared? (Lihat Eter 
4:4). Apa yang Tuhan perintahkan agar Moroni lakukan terhadap catatan saudara 
lelaki Yared dan alat menerjemahkan itu? (Lihat Eter 4:3, 5). Kapan kita akan dapat 
menerima catatan-catatan ini? (Lihat Eter 4:6-7. Kita akan dapat menerimanya ketika 
kita memiliki iman sebesar yang dimiliki saudara lelaki Yared dan menjadi 
dipersucikan). 

• Apa yang Tuhan ajarkan mengenai mereka yang menyangkal perkataanNya pada 
zaman akhir? (Lihat Eter 4:8,10,12). Berkat-berkat apa yang akan datang kepada 
mereka yang mempercayai perkataan Tuhan? (Lihat Eter 4:11). Dalam hal apa Roh 
Kudus membantu anda mengetahui bahwa perkataan Tuhan adalah benar? 

• Tuhan mendesak bangsa bukan Yahudi dan kaum keturunan Israel untuk datang 
kepadaNya dan menerima berkat-berkat serta pengetahuan besar (Eter 4:13-14). Apa 
yang dikatakanNya harus kita lakukan untuk datang kepadaNya? (Lihat Eter 4:15, 
18). Berkat-berkat apa yang dijanjikanNya kepada mereka yang melakukan hal-hal 
ini? (Lihat Eter 4:15-19). 
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5. Bangsa Yared melakukan perjalanan ke negeri yang dijanjikan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 6:1-12. Jelaskan bahwa ayat-ayat ini 
melanjutkan catatan bangsa Yared sewaktu mereka melakukan perjalanan ke negeri yang 
dijanjikan. Bahaslah bagaimana perjalanan bangsa Yared ke negeri yang dijanjikan dapat 
dipersamakan dengan perjalanan kehidupan kita. 

• Tuhan menyebabkan batu-batu di dalam kapal "bersinar di dalam kegelapan, untuk 
memberi terang kepada orang-orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak" (Eter 6:3). 
'Terang" apa yang Tuhan sediakan bagi kita sewaktu kita menjalani kehidupan? 

• Apa yang dilakukan bangsa Yared setelah mereka mempersiapkan segala yang dapat 
mereka lakukan bagi perjalanan mereka? (Lihat Eter 6:4. Mereka mempercayakan diri 
mereka kepada Tuhan). Bagaimana kita dapat memperlihatkan kepercayaan yang 
sama kepada Tuhan? 

• Sewaktu angin berhembus dan bangsa Yared terombang ambing, apa yang dilakukan 
bangsa Yared sepanjang siang dan malam? (Lihat Eter 6:8-9). Apa saja cara kita yang 
dapat memberikan pujian kepada Tuhan? 

• Apa yang dilakukan bangsa Yared ketika mereka tiba di negeri yang dijanjikan? 
(Lihat Eter 6:12). Dalam hal apa ini mungkin mirip dengan kembalinya kita kepada 
Bapa kita di Surga? 

Bacakan pernyataan Penatua Jeffrey R. Holland berikut: 

"Saudara lelaki Yared mungkin tidak memiliki kepercayaan yang besar kepada dirinya 
sendiri, tetapi kepercayaannya kepada Allah belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal 
itu terdapat harapan bagi kita semua. Imannya tanpa keraguan atau batasan. . . . Sekali 
dan untuk semuanya dinyatakan bahwa orang biasa dengan tantangan biasa dapat 
merobek tabir ketidakpercayaan dan memasuki alam kekekalan" (Christ and the New 
Covenant 119971, 29). 
Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan ini melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Ajaran-ajaran dari Eter 5 

• Kepada siapa Eter 5 ditujukan? (Joseph Smith). Siapakah ketiga saksi yang 
dibicarakan Moroni dalam Eter 5:3? (Oliver Cordery, David Whitmer, dan Martin 
Harris. Lihat Kesaksian Tiga Orang di bagian pendahuluan Kitab Mormon). 
Bagaimana kesaksian dari Tiga Saksi itu telah membantu menguatkan kesaksian anda 
mengenai Kitab Mormon? 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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"Dengan Iman Segala Sesuatu 
Digenapi" 

Eter 7-15 

Membantu para anggota kelas memahami pentingnya menjalankan iman, menjadi 
rendah hati, dan mengindahkan nasihat para nabi. 

Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Eter 12:1-22. Moroni menjelaskan pentingnya iman dan memberikan contoh 
mengenai kuasa iman. 

b. Eter 12:23-41. Tuhan mengajar Moroni bahwa Dia memberi kita kelemahan agar 
kita boleh menjadi rendah hati. Moroni menganjurkan kita untuk "mencari Yesus 
ini, yang tentangNya para nabi dan para rasul telah menulis." 

c. Eter 13:1-12. Moroni mencatat nubuat-nubuat Eter mengenai negeri yang 
dijanjikan. 

d. Eter 13:13—15:34. Moroni mencatat laporan Eter mengenai kehancuran peradaban 
bangsa Yared. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Mintalah anggota kelas membaca Mosia 8:8-9,12,19; 28:17-19. 
• Catatan apa yang disebutkan di sini? (Catatan bangsa Yared, yang diringkas oleh 

Moroni dalam kitab Eter). Apa dampak dari mendengar catatan ini bagi bangsa 
Mosia? Menurut anda mengapa penting bagi kita membaca laporan ini? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas laporan bangsa Yared sejak tibanya mereka di 
negeri yang dijanjikan sampai kehancuran total mereka bergenerasi-generasi kemudian. 
Meskipun laporan dari kehancuran mereka tragis, kita, seperti bangsa Mosia, dapat 
bersukacita dalam pengetahuan yang diberi catatan itu kepada kita. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat berlaku bagi kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas untuk 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

1. Moroni menjelaskan pentingnya iman. 

Jelaskan bahwa setelah tiba di negeri yang dijanjikan, bangsa Yared mulai "bertambah-
tambah . . . dan mereka menjadi kuat di negeri itu" (Eter 6:18). Ketika Yared dan saudara 
lelakinya meninggal, seorang raja ditunjuk untuk memimpin bangsa itu (Eter 6:21-20). 
Eter 7-11 mencatat pergantian dari raja-raja yang saleh dan yang jahat, bangkitnya 
kelompok rahasia di antara bangsa itu, dan ajaran-ajaran para nabi yang dipanggil untuk 
mengkhotbahkan pertobatan kepada bangsa Yared (lihat gagasan mengajar tambahan 
yang pertama dan kedua untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Eter 7-11). Eter 12 
memulai laporan mengenai ajaran-ajaran Eter, yang adalah salah seorang di antara para 
nabi itu. 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 
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Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 12:1-22. 

• Eter mendesak bangsanya untuk percaya kepada Allah, mengatakan bahwa "dengan 
iman segala sesuatu digenapi" (Eter 12:3). Bagaimana Eter menggambarkan mereka 
yang percaya kepada Allah? (Lihat Eter 12:4). Bagaimana iman dan harapan dapat 
menjadi sauh bagi kita? Apa saja contoh mengenai bagaimana iman menuntun pada 
perbuatan baik yang memuliakan Allah? 

• Eter menubuatkan "hal-hal yang besar dan menakjubkan" kepada bangsa itu, tetapi 
mereka tidak percaya kepadanya. Mengapa? (Lihat Eter 12:5). 

• Mintalah anggota kelas memikirkan saat-saat ketika mereka atau orang lain telah 
diberkati karena mengikuti nasihat kenabian bahkan ketika mereka tidak dapat 
"melihat" atau memahami alasan atas nasihat tersebut. Ajaklah mereka membagikan 
contoh mereka sebagaimana dianggap pantas. 

• Moroni mencatat bahwa bangsa itu tidak mau mempercayai nubuat-nubuat Eter 
karena mereka tidak dapat melihatnya. Moroni kemudian mendefinisikan iman dan 
memberi contoh mengenainya. Bagaimana dia mendefiniskan iman? (Lihat Eter 12:6; 
lihat juga Ibrani 11:1; Alma 32:21). Menurut anda apa artinya bahwa kita "tidak akan 
menerima kesaksian sebelum pencobaan iman [kita]" (Eter 12:6; lihat juga Eter 12:29-31; 
A&P 58:2-4). Dalam hal apa ujian telah menguatkan dan menegaskan iman anda? 

• Moroni menulis beberapa peristiwa yang terjadi sebagai hasil dari iman. Peristiwa-
peristiwa apa yang ditulisnya? (Lihat Eter 12:7-22. Tuliskan tanggapan anggota kelas 
di papan tulis. Juga, sarankan agar anggota kelas menandai kata iman setiap kali kata 
itu muncul di ayat-ayat ini). Contoh apa lagi dari tulisan suci yang memperlihatkan 
kepada anda kuasa iman? 

• Nabi Joseph Smith mengajarkan, "Kita menerima dengan iman semua berkat jasmani 
yang kita terima, [dan] kita dengan cara yang serupa menerima melalui iman semua 
berkat rohani yang kita terima" (Lectures on Faith [1985], 3). Apa saja berkat-berkat 
yang telah anda terima karena iman anda? (Anda mungkin ingin meminta anggota 
kelas memikirkan tentang pertanyaan ini dan bukan menjawab dengan bersuara). 

2. Tuhan mengajar Moroni bahwa Dia memberi kita kelemahan agar kita boleh 
menjadi rendah hati. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 12:23-41. 

• Apa keprihatinan Moroni mengenai cara bangsa bukan Yahudi akan menerima 
catatannya? (Lihat Eter 12:23-25). Apa tanggapan Tuhan? (Lihat Eter 12:26). Mengapa 
penting untuk membaca perkataan Moroni—dan semua tulisan suci—dengan 
kelemahlembutan? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Eter 12:27. Arahkan 
perhatian anggota kelas pada janji Tuhan kepada mereka yang merendahkan hati mereka 
dan beriman kepadanya ("Aku akan menjadikan hal-hal yang lemah menjadi kuat bagi 
mereka"). Mintalah anggota kelas memikirkah contoh-contoh mengenai digenapinya janji 
ini dalam tulisan suci, kehidupan mereka, atau kehidupan orang lain. Ajaklah mereka 
membagikan beberapa dari contoh tersebut. 

• Moroni menuliskan pentingnya iman, harapan, dan kasih yang murni (Eter 12:28-34). 
Bagaimana sifat-sifat ini membawa kita kepada Kristus? 

• Moroni mendesak kita untuk "mencari Yesus ini, yang tentangNya para nabi dan 
para rasul telah menulis" (Eter 12:41). Dalam hal apa kita dapat "mencari Yesus" 
dewasa ini? Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang melakukan hal ini? (Lihat 
Eter 12:41). Mengapa kita membutuhkan kasih karunia Allah dan PutraNya? 
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3. Moroni mencatat nubuat-nubuat Eter mengenai negeri yang dijanjikan. 

Baca dan bahaslah Eter 13:1-12. 

• Apa yang Eter nubuatkan mengenai Yerusalem Baru dan Yerusalem Lama? (Mintalah 
anggota kelas membaca Eter 13:2-12 untuk menemukan jawaban bagi pertanyaan ini; 
lihat juga daftar di bawah). 

a. Yerusalem Lama ("dari mana Lehi datang"), akan "dibangun kembali, suatu kota 
suci bagi Tuhan" (Eter 13:5). Ini akan dibangun kembali oleh keturunan Yehuda 
sebelum Kedatangan Kedua. 

b. Sebelum Kedatangan Kedua, "Yerusalem Baru harus dibangun di atas negeri ini 
[Amerika]" (Eter 13:6). Yerusalem Baru akan menjadi kota suci yang dibangun 
oleh sisa kaum keturunan Yusuf (Eter 13:8). 

c. Kota Henokh akan turun dari surga dan menjadi bagian dari Yerusalem Baru (Eter 
13:3,10; lihat juga Wahyu 21:2,10). Ini akan terjadi setelah Kedatangan Kedua. 

• Bagaimana Moroni menggambarkan mereka yang layak untuk tinggal di kota-kota 
suci ini? (Lihat Eter 13:10-11). Apakah artinya "dicuci dalam darah Anak Domba"? 
(Dibersihkan dari dosa melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus). 

4. Peperangan melanda seluruh negeri. Peradaban bangsa Yared dihancurkan. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Eter 13:13—15:34. Jelaskan bahwa bangsa 
itu mengusir Eter, dan dia membuat sisa dari catatannya sementara bersembunyi di 
dalam rongga sebuah gunung batu (Eter 13:13-14). Bangsa itu tak lama kemudian 
bergelimang dalam peperangan dan komplotan rahasia. 

• Pada tahun kedua Eter tinggal di dalam rongga gunung batu itu, firman Tuhan 
• datang kepadanya. Apa yang Tuhan perintahkan agar dilakukannya? (Lihat Eter 

13:20-21). Bagaimana Koriantumur menanggapi nubuat-nubuat Eter? (Lihat Eter 
13:22). 

Jelaskan bahwa Eter 13:23—15:28 menggambarkan pertumpahan darah yang 
berkelanjutan sewaktu kelompok-kelompok yang berbeda berusaha mendapatkan 
kekuasaan. Berjuta-juta orang bangsa Yared terbunuh dalam peperangan. Meskipun 
Koriantumur kalah dalam banyak pertempuran dan terluka beberapa kali, dia tidak mati. 
Menjelang akhir dari catatannya, Koriantumur dan Siz mengumpulkan semua orang 
untuk pertempuran terakhir. Setelah beberapa hari bertempur, hanya Koriantumur dan 
Siz yang tetap bertahan hidup. 

• Bagaimana pertempuran itu akhirnya berakhir? (Lihat Eter 15:29-32). Bagaimana ini 
merupakan penggenapan nubuat Eter? (Lihat Eter 13:20-21). 

• Apa yang dapat kita pelajari dari catatan bangsa Yared mengenai pentingnya bertobat 
sebelum kita menjadi sangat terlibat dalam dosa? (Lihat Eter 15:1-5,18-19; lihat juga 
Helaman 13:32-33, 38). Bagaimana berdosa membatasi hak pilihan kita? 

• Apa saja kemiripan antara sejarah bangsa Nefi dan sejarah bangsa Yared? Apa yang 
dapat kita pelajari dari catatan peradaban-peradaban ini? 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan satu atau beberapa dari gagasan-gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Rangkuman 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 
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1. Pentingnya mengikuti para nabi. 

Tegaskan bahwa sejarah bangsa Yared memberikan banyak contoh pola berikut: 

a. Orang menjadi jahat. 
b. Para nabi menyerukan pertobatan kepada orang-orang. 
c. Orang-orang menerima para nabi dan diberkati, atau mereka menolak para nabi dan 

mulai menderita konsekuensi dari kejahatan mereka. 
d. Sebagai tanggapan terhadap konsekuensi itu, orang bertobat dan mengikuti para nabi, 

atau mereka terus dalam kejahatan menuju kehancuran mereka. 

Anda mungkin ingin membaca dan membahas contoh pola ini dalam Eter 7:23-27; 9:23-35; 
11:1-8,11-14,19-23. 

2. Moroni mengingatkan terhadap perkumpulan rahasia 

Setelah kematian Yared dan saudara lelakinya, bangsa itu diperintah oleh raja-raja yang 
silih berganti. Dengan berlalunya setiap generasi, pertikaian memperebutkan takhta 
menjadi semakin hebat. Sewaktu pertikaian ini tumbuh, putri Yared merancang rencana 
untuk membuat ayahnya menjadi raja (Eter 8:8; ingatkan anggota kelas bahwa pria yang 
bernama Yared dalam laporan ini adalah keturunan dari Yared yang disebut dalam Eter 
1-6). 
• Rencana apa yang dibuat putri Yared untuk membuat ayahnya menjadi raja? (Lihat 

Eter 8:9-12). Bagaimana rencana ini memperkenalkan perkumpulan rahasia ke negeri 
itu? (Lihat Eter 8:13-18). 

• Apa yang Moroni ajarkan mengenai bahayanya perkumpulan-perkumpulan rahasia? 
(Lihat Eter 8:21-22). Mengapa dia menyertakan hal-hal ini di dalam catatannya? (Lihat 
Eter 8:23, 26). Bagaimana kita dapat mengenali perkumpulan rahasia dan melindungi 
diri kita sendiri darinya? (Lihat Eter 8:23-25). 

3. "Karena engkau telah melihat kelemahanmu, engkau akan dijadikan kuat" (Eter 
12:37) 

• Sewaktu Hyrum Smith bersiap pergi ke Penjara Carthage, di mana dia dan Nabi 
Joseph Smith dibunuh, dia membaca Eter 12:36-38 dan melipat halaman itu (A&P 
135:4-5). Penghiburan apa yang ditawarkan oleh ayat-ayat ini? Bagian tulisan suci 
mana yang telah menguatkan atau menghibur anda? 
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"Untuk Menjaga Mereka 
Di Jalan Yang Benar" 

Moroni 1-6 

Meningkatkan pemahaman para anggota kelas mengenai tata cara injil dan mengenai 
perlunya saling menguatkan. 

1. Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 

a. Moroni 1. Setelah selamat dari kehancuran bangsa Nefi, Moroni melanjutkan 
tulisannya. Dia harus tetap bersembunyi karena dia "tidak mau menyangkal 
Kristus." 

b. Moroni 2-5. Moroni mengajarkan mengenai tata cara-tata cara injil yang penting. 
c. Moroni 6. Moroni menjelaskan persyaratan bagi keanggotaan Gereja serta perlunya 

menyimpan catatan dan penemanan. 
2. Bacaan tambahan: "Some Thoughts on Temples, Retention of Converts, and 

Misisonary Service" (Gordon B. Hinckley, Ensign, Nov. 1997, 49-50); "Care for New 
Converts" (Carl B. Pratt, Ensign, Nov. 1997,11-12). 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 

Mintalah anggota kelas untuk berpikir tentang terakhir kalinya mereka menghadiri 
sebuah pertemuan sakramen di lingkungan atau cabang lain selain di lingkungan atau 
cabang mereka sendiri. 
• Unsur-unsur pertemuan sakramen apa yang sama ke mana pun anda pergi di gereja? 

(Jawaban mungkin mencakup berdoa, menyanyikan nyanyian rohani, memberkati 
dan mengambil sakramen, pemberian karunia Roh Kudus kepada anggota baru, dan 
mengakhiri dengan kesaksian atau ceramah dalam nama Yesus Kristus). Menurut 
anda mengapa penting agar kita disatukan dalam hal-hal ini? 

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas ajaran-ajaran Moroni mengenai beberapa dari 
tata cara injil memberikan karunia Roh Kudus, mentahbiskan imam dan pengajar, 
memberkati sakramen, dan membaptis yang merupakan bagian dari Gereja yang 
dipulihkan dewasa ini. Ajarannya dapat membantu kita melihat kelanjutan tata cara 
yang sama yang ada di Gereja dewasa ini, dengan yang Juruselamat adakan zaman 
dahulu. Tata cara-tata cara itu juga membantu kita memenuhi tanggung jawab kita 
sebagai anggota Gereja untuk saling menguatkan "menjaga [kita] dalam jalan yang benar 
(Moroni 6:6; lihat juga 2 Nefi 25:28-29). 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 
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1. Setelah selamat dari kehancuran bangsa Nefi, Moroni melanjutkan tulisannya. 

Baca dan bahaslah Moroni 1. Jelaskan bahwa Moroni percaya bahwa ringkasannya 
mengenai catatan Eter akan merupakan tulisan terakhirnya. Namun, karena dia belum 
meninggal, dia meneruskan menulis. 

• Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Moroni 1:1-4. 
Bagaimana keadaan Moroni ketika dia menulis pasal ini? (Lihat Moroni 1:1. Dia 
sendirian dan bersembunyi dari bangsa Laman). Mengapa bangsa Laman ingin 
membunuhnya? (Lihat Moroni 1:2-3). Apa yang hal ini perlihatkan mengenai iman 
Moroni? Bagaimana kita dapat mengembangkan kesaksian yang demikian teguh 
mengenai Yesus Kristus? 

• Mengapa Moroni terus menulis? (Lihat Moroni 1:4. Tegaskan bahwa meskipun 
bangsa Laman pada zamannya ingin membunuhnya, Moroni terus prihatin mengenai 
keturunan mereka). 

2. Moroni mengajarkan tentang tata cara-tata cara injil yang penting. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Moroni 2-5. Jelaskan bahwa Kitab Mormon 
mengajar kita tentang pentingnya tata cara-tata cara injil. Meskipun demikian, sampai 
kitab Moroni, relatif sedikit yang dicatat mengenai bagaimana tata cara dilaksanakan. 
Bahaslah bagaimana Moroni meningkatkan pemahaman kita mengenai tata cara-tata cara 
dilaksanakan di Gereja zaman dahulu. 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Moroni 2, yang 
menggambarkan kata-kata yang diucapkan Juruselamat kepada para murid bangsa 
NefiNya ketika Dia meletakkan tanganNya ke atas mereka. Tuliskan judul 
Menganugerahkan Karunia Roh Kudus di papan tulis. 

• Bagaimana Jururselamat memerintahkan para muridNya untuk menganugerahkan 
karunia Roh Kudus? (Lihat Moroni 2:2. Di bawah judul di papan tulis, tulis Dengan 
penumpangan tangan di dalam nama Yesus Kristus). 

Mintalah seorang anggota kelas membaca dengan suara keras Moroni 3, yang 
menggambarkan cara para murid mentahbiskan imam dan pengajar. Tuliskan judul 
Pentahbisan Imam dan Pengajar di papan tulis. 

• Para imam dan pengajar ditahbiskan untuk melakukan apa? (Lihat Moroni 3:3. Di 
bawah judul kedua, tulis Untuk mengkhotbahkan pertobatan dan pengampunan 
dosa). Bagaimana tanggung jawab ini mirip dengan kewajiban para pemegang 
imamat dewasa ini? (Lihat A&P 20:46-59). Bagaimana kita dapat membantu para 
penyandang Imamat Harun memahami dan memenuhi kewajiban yang ditugaskan 
kepada mereka? 

Mintalah dua anggota kelas membaca dengan suara keras Moroni 4 dan 5, yang 
menggambarkan cara memberkati sakramen. Tulis judul Memberkati Sakramen di papan 
tulis. 

• Perjanjian apa yang kita buat melalui sakramen? (Lihat Moroni 4:3; 5:2. Di bawah 
judul ketiga, tulis Untuk mengingat, mengikuti, dan mematuhi Juruselamat). Kita 
dijanjikan apa sebagai imbalannya? Bagaimana perasaan anda ketika anda telah 
mengambil sakramen dengan khidmat dan layak? 

• Mengapa pasal 2-5 penting bagi zaman kita? (Jawaban mungkin mencakup karena itu 
membantu kita melihat konsistensi tata cara-tata cara injil sepanjang kurun waktu 
yang berbeda). Bagaimana hal ini menguatkan anda untuk melihat tata cara-tata cara 
yang sama hadir dalam masa-masa kelegaan yang berbeda dalam Gereja Tuhan? 
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3. Moroni menjelaskan persyaratan bagi keanggotaan Gereja dan perlunya 
menyimpan catatan dan peneman an. 

Baca dan bahaslah Moroni 6. 

• Apa yang Moroni ajarkan mengenai persyaratan untuk pembaptisan? (Lihat Moroni 
6:1-3). 

Mintalah para anggota kelas memikirkan contoh-contoh orang yang tetap memenuhi 
persyaratan ini setelah dibaptiskan. Mintalah mereka membagikan contoh-contoh ini 
sebagaimana dianggap pantas. 

• Moroni mengajarkan bahwa setelah orang dibaptiskan dan menerima karunia Roh 
Kudus, "mereka digolongkan ke dalam umat gereja Kristus; dan nama mereka 
dicatat" (Moroni 6:4). Mengapa nama mereka dicatat? (Lihat Moroni 6:4). Siapa yang 
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota lama maupun anggota 
baru "diingat dan dipelihara oleh firman Allah yang baik"? (Tekankan bahwa kita 
masing-masing memiliki kesempatan dan tanggung jawab ini. Kemudian bagikan 
kutipan di bawah). 

Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan: "Setiap anggota baru yang imannya 
menjadi dingin merupakan tragedi. Setiap anggota yang jatuh ke dalam 
ketidakaktifan merupakan suatu masalah keprihatinan yang serius. Tuhan 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan untuk menemukan domba yang hilang. 
KeprihatinanNya bagi yang tercecer demikian seriusnya sehingga Dia menjadikannya 
tema salah satu pelajaran besarNya. Kita harus terus membuat para pejabat dan 
keanggotaan Gereja waspada akan kewajiban besar dalam menemani dengan cara 
yang amat nyata dan hangat serta menyenangkan mereka yang datang ke dalam 
Gereja sebagai anggota baru, dan untuk menggapai dengan kasih kepada mereka 
yang untuk satu atau lain alasan melangkah ke dalam bayang-bayang ketidakaktifan" 
(dalam Church News, 8 Apr. 1989, 6). 

Presiden Hinckley juga berkata: "Dengan selalu meningkatnya jumlah anggota baru, 
kita harus mengerahkan upaya yang semakin besar untuk membantu mereka sewaktu 
mereka menemukan jalan mereka. Mereka masing-masing membutuhkan tiga hal: 
seorang teman, sebuah tanggung jawab, dan pemeliharaan dengan 'firman Allah yang 
baik' (Moroni 6:4)" (dalam Conference Report, Apr. 1997, 66; atau Ensign, Mei 1997,47). 

• Apa yang dapat kita lakukan untuk mengikuti nasihat Presiden Hinckley? Bagaimana 
anda telah diberkati oleh orang lain yang mengingat dan memelihara anda? 

• Moroni mencatat bahwa Gereja "sering berkumpul" (Moroni 6:5. Mengapa? (Lihat 
Moroni 6:5-6). Bagaimana kita dikuatkan ketika kita berpuasa dan berdoa bersama? 
Bagaimana pertemuan Gereja memberi kita kesempatan untuk berbicara kepada satu 
sama lain "mengenai kesejahteraan jiwa [kita]"? Mengapa penting agar kita bertemu 
bersama untuk mengambil sakramen? 

• Apa yang Moroni ajarkan mengenai bagaimana pertemuan Gereja dipimpin? (Lihat 
Moroni 6:9). Apa yang kita masing-masing dapat lakukan untuk mengundang Roh ke 
dalam pertemuan-pertemuan kita? 

Jelaskan bahwa Moroni mengajarkan pentingnya saling menguatkan sebagai anggota 
Gereja. Ajaklah anggota kelas mencari cara yang dapat membuat mereka "mengingat 
dan memelihara" anggota lainnya di dalam lingkungan atau cabang. 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini. 

Rangkuman 
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Bahan berikut melengkapi garis besar pelajaran yang disarankan. Anda mungkin ingin 
menggunakan gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran. 

Membantu orang lain merasa disambut dalam lingkungan dan cabang kita 

Penatua Carl B. Pratt memberitahu mengenai perasaan yang dialami keluarganya ketika 
mereka mengunjungi lingkungan-lingkungan yang berbeda dalam Gereja. Bagikan 
cuplikan berikut dengan para anggota kelas:, 

"Beberapa lingkungan suka dikunjungi anak-anak kami karena mereka cepat 
menemukan teman di antara kaum remaja, dan kami semua menerima sambutan yang 
hangat dan sepenuh hati. Tetapi ada lingkungan-lingkungan lainnya ke mana anak-anak 
kami kembali dengan antusias yang lebih sedikit, dan terasa ada kurangnya sambutan 
yang hangat dan sepenuh hati. 

"Kami kemudian mulai mengamati bahwa beberapa lingkungan yang kami kunjungi, . . . 
seandainya kami adalah simpatisan atau anggota baru, kami tidak akan merasa terlalu 
d i s a m b u t . . . . 

"Pengalaman-pengalaman i n i . . . membuat kami sadar akan perlunya kita semua 
meningkatkan apa yang kita sebut keterampilan penemanan kita . . . . 

"Saudara dan saudari, kita memiliki berkat-berkat terkaya yang dapat Allah berikan 
kepada anak-anakNya. Kita memiliki kegenapan injil Yesus Kristus. Kita seharusnya 
menjadi umat yang paling terbuka, bersahabat, bahagia, ramah, penuh timbang rasa, 
penuh pemikiran, penuh kasih di seluruh dunia . . . . 

"Akankah mereka yang bukan anggota, anggota baru, dan tamu yang datang ke gedung 
pertemuan kita mengenali kita sebagai para muridNya melalui kehangatan sambutan 
kita, melalui kemurahan senyum kita, melalui keramahan dan perhatian tulus yang 
terpancar di dalam mata kita?" (dalam Conference Report, Okt. 1997,12; atau Ensign, 
Nov. 1997, 11-12). 

• Menurut anda bagaimana perasaan para tamu dan anggota baru di lingkungan atau 
cabang kita? (Mintalah anggota kelas merenungkan pertanyaan ini dan tidak 
menjawab dengan bersuara). Bagaimana kita dapat meningkatkan cara kita 
memperlakukan para tamu dan anggota baru? 

2 0 9 

Gagasan Mengajar 
Tambahan 



Pelajaran 

48 
"Datang Kepada Kristus" 

Moroni 7-8,10 

Tujuan 

Persiapan 

Saran bagi Pengembangan 
Pelajaran 

Kegiatan Penarik 
Perhatian 

Mengajarkan para anggota kelas cara menilai antara yang baik dan yang jahat serta cara 
menerima kesaksian mengenai injil dan Kitab Mormon. 

Baca, renungkan, dan berdoalah mengenai tulisan suci berikut: 
a. Moroni 7:1-19. Mormon menjelaskan cara menilai antara yang baik dan yang jahat 

(simaklah bahwa kata-kata ini dicatat Moroni putra Mormon). 
b. Moroni 7:20-48. Mormon menjelaskan bahwa iman kepada Kristus adalah kuasa 

yang melaluinya mukjizat dikerjakan. Dia menjelaskan pentingnya iman, harapan, 
dan kasih yang murni. 

c. Moroni 8. Dalam sepucuk surat kepada Moroni, Mormon menggariskan syarat 
keselamatan dan menjelaskan bahwa anak-anak kecil diselamatkan melalui 
Kurban Tebusan Kristus. 

d. Moroni 10. Moroni menjelaskan bahwa Roh Kudus memberikan kesaksian 
mengenai segala kebenaran kepada mereka yang meminta di dalam iman. Dia 
menggambarkan karunia-karunia rohani dan mendesak semua orang untuk 
datang kepada Kristus. 

2. Bacaan tambahan: Bible Dictionary, "Light of Christ," 725. 

Bila pantas, gunakan kegiatan berikut atau kegiatan anda sendiri untuk memulai 
pelajaran. 
Ceritakan kisah berikut: 

Pada suatu hari yang dingin di bulan Februari 1910, Vincenzo di Francesca, seorang 
pendeta Protestan, menemukan sejilid buku keagamaan yang usang tanpa halaman 
judul. Merasa ingin tahu, dia membungkus buku itu dalam surat kabar dan 
membawanya. Di rumah dia membersihkan dan membaca buku itu. "Saya membaca dan 
membaca, dua kali dan dua kali lagi, dan saya menemukan bahwa cocok untuk 
mengatakan bahwa kitab itu merupakan injil kelima mengenai Penebus," katanya. 

Buku yang ditemukannya adalah Kitab Mormon. Ketika dia membacanya, dia mengikuti 
nasihat dalam Moroni 10:4. "Pada akhir hari itu, saya mengunci pintu kamar saya, 
berlutut dengan buku itu di tangan saya, dan membaca pasal sepuluh dari kitab Moroni. 
Saya berdoa kepada Allah, Bapa yang Kekal, di dalam nama putraNya, Yesus Kristus, 
untuk memberitahu saya apakah kitab itu berasal dari Allah, apakah kitab itu baik dan 
benar, dan apakah saya harus mencampurkan perkataannya dengan perkataan dari 
keempat injil di dalam khotbah saya." 

"Saya merasakan tubuh saya menjadi dingin bagaikan angin dari lautan. Kemudian hati 
saya mulai berdebar kencang, dan perasaan gembira, seperti ketika menemukan sesuatu 
yang berharga dan luar biasa, memberi penghiburan kepada jiwa saya dan 
meninggalkan saya dengan sukacita yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata 
oleh bahasa manusia. Saya telah menerima kepastian bahwa Allah telah menjawab doa 
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saya dan bahwa kitab itu memiliki manfaat terbesar bagi saya dan bagi semua yang mau 
mendengarkan perkataannya." 

• Kesaksian Vincenzo di Francesca yang diterima pada saat itu membantunya melalui 
• banyak pengalaman sulit. Dia dicopot dari jabatannya sebagai seorang pendeta karena 
dia mengajar dari Kitab Mormon. Baru pada tahun 1930 dia mengetahui nama kitab itu 
dan nama gereja yang menerbitkannya. Karena peperangan dan masalah politik lainnya, 
21 tahun lagi berlalu sebelum dia dapat dibaptiskan. Melalui segala kesulitan ini, dia 
mempertahankan sebuah kesaksian yang kuat mengenai kebenaran dari Kitab Mormon. 
(Lihat Vincenzo di Francesca, "I Will Not Burn The Book!" Ensign, Jan. 1988,18-21). 

Tegaskan bahwa pelajaran ini membahas pasal-pasal terakhir Kitab Mormon. Tercakup 
di dalam tulisan ini adalah petunjuk Moroni mengenai bagaimana kita masing-masing 
dapat memperoleh kesaksian pribadi mengenai kebenaran Kitab Mormon. 

Dengan penuh doa pilihlah bagian tulisan suci, pertanyaan dan bahan pelajaran lainnya 
yang akan paling memenuhi kebutuhan anggota kelas. Bahaslah bagaimana tulisan suci 
yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah anggota kelas 
membagikan pengalaman yang sesuai yang berkaitan dengan asas-asas tulisan suci 
tersebut. 

i 
1. Mormon menjelaskan cara menilai antara yang baik dan yang jahat. 

Bahaslah Moroni 7:1-19. Mintalah para anggota kelas membaca dengan suara keras ayat-
ayat yang dipilih. Tegaskan bahwa Moroni 7 berisikan perkataan Mormon, sebagaimana 
dicatat oleh putranya, Moroni. 

• Mormon menyebut para anggota Gereja sebagai "para pengikut Kristus yang suka 
damai" (Moroni 7:3). Berdasarkan apa Mormon membuat penilaian ini mengenai para 
anggota Gereja? (Lihat Moroni 7:4-5). Bagaimana kita menjadi "pengikut Kristus yang 
suka damai"? 

• Apa yang Mormon ajarkan mengenai pentingnya motif kita dalam melakukan 
perbuatan baik? (Lihat Moroni 7:6-9). Apa artinya memberikan suatu pemberian atau 
berdoa "dengan niat yang sungguh-sungguh"? Bagaimana kita dapat memurnikan 
motif kita dalam melakukan perbuatan baik? 

• Apa yang Mormon ajarkan mengenai bagaimana kita dapat membedakan yang baik 
dari yang jahat? (Lihat Moroni 7:12-19). 

Tulis di papan tulis Apakah meminta saya untuk mengasihi atau melayani 
Allah? Apakah diilhami oleh Allah? Doronglah para anggota kelas 
untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini ketika mereka mengevaluasi apakah 
sesuatu atau sebuah tindakan adalah baik atau jahat. (Anda mungkin ingin 
menegaskan bahwa adalah lebih mudah menilai apakah sesuatu memimpin kita 
menuju Allah atau tidak daripada untuk menilai apakah sesuatu memimpin kita 
menuju setan. Praktek-praktek penipuan Setan sering mendorong kita untuk berpikir 
bahwa sesuatu "tidaklah begitu buruk"—bahwa itu tidak benar-benar jahat, meskipur 
itu tidak baik. Tekankan bahwa apa pun yang tidak menuntun kita menuju Allah 
hanyalah menuntun kita menjauh dariNya). 

• Mormon mengingatkan bangsanya untuk "waspada supaya kamu tidak menilai hal 
yang jahat berasal dari Allah, atau hal yang baik . . . berasal dari iblis" (Moroni 7:14; 
lihat juga 2 Nefi 15:20). Apa saja cara di mana anda melihat ini terjadi dewasa ini? 
(Anda mungkin ingin menuliskan tanggapan anggota kelas di papan tulis di bawah 
judul Yang jahat dinyatakan sebagai baik dan Yang baik dinyatakan sebagai jahat). 

• Pengaruh apa telah diberikan kepada kita untuk membantu kita menilai yang baik 
dari yang jahat? (Lihat Moroni 7:16,18-19). 

Pembahasan dan 
Penerapan 
Tulisan Suci 



Jelaskan bahwa "Roh Kristus" atau "terang Kristus" merupakan "suatu pengaruh 
yang membesarkan hati, memuliakan, melestarikan yang datang ke atas umat 
manusia karena Yesus Kristus" (Bible Dictionary, "Light of Christ," 725) tersedia bagi 
semua orang dan dapat menyiapkan orang menemukan kebenaran Terang Kristus 
dan menerima Roh Kudus. Dalam perannya membantu kita membedakan antara 
yang baik dan yang jahat terang Kristus sering disebut hati nurani kita. 

• Dalam hal apa terang Kristus telah membantu anda membedakan yang baik dari 
yang jahat? Bagaimana kita dapat menjadi reseptif terhadap bimbingan terang 
Kristus? 

2. Mormon menjelaskan pentingnya iman, harapan, dan kasih yang murni. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Moroni 7:20-48. 
• Mormon bertanya, "Bagaimana mungkin bahwa kamu dapat memegang segala 

sesuatu yang baik?" (Moroni 7:29). Bagaimana dia menjawab pertanyaan ini? (Lihat 
Moroni 7:21-26. "Semua hal yang baik datang dari Kristus," dan kita dapat 
"memeganginya]" dengan beriman kepadaNya). 
Mintalah anggota kelas untuk berpikir tentang berkat-berkat yang datang kepada 
mereka atau orang lain karena iman. Mintalah mereka membagikan contoh-contoh ini 
bila pantas. 

• Apakah hubungan antara iman dan mukjizat? (Lihat Moroni 7:28-30, 35-38). Mengapa 
penting bagi iman untuk mendahului mukjizat ini? (Lihat Moroni 7:37; lihat juga Eter 
12:12,18 dan kutipan di bawah). Mengapa mukjizat sendiri tidak menyediakan 
landasan iman yang teguh? 
Presiden Brigham Young berkata, "Mukjizat, atau manifestasi yang luar biasa dari 
kuasa Allah, bukanlah bagi mereka yang tidak percaya, namun untuk menghibur 
para Orang Suci, serta untuk menguatkan dan menegaskan iman mereka yang 
mengasihi, takut kepada, dan melayani Allah" (Discourses of Brigham Young, diseleksi 
oleh John A. Widtsoe [1941], 341). 

• Apakah harapan ? Hubungan apa yang ada antara iman dan harapan? (Lihat Moroni 
7:40-42). 

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan: "Sebagaimana digunakan di dalam wahyu-
wahyu, harapan adalah hasrat orang-orang setia untuk mendapatkan keselamatan 
kekal di dalam kerajaan Allah sesudah i n i . . . . Iman dan harapan tidak terpisahkan. 
Harapan memungkinkan [kita] untuk beriman pada awalnya dan kemudian karena 
imanlah maka harapan meningkat sampai keselamatan diperoleh" (Mormon Doctrine, 
edisi ke 2 [1966], 365-66). 

• Sifat-sifat apa yang harus mendahului iman dan harapan? (Lihat Moroni 7:43). 
Mengapa seseorang harus "lemah lembut dan rendah hati" agar memiliki iman dan 
harapan yang sejati? 

• Mormon mengajarkan bahwa di samping iman dan harapan, kita harus memiliki 
kasih yang murni. Apakah kasih yang murni itu? (Lihat Moroni 7:46-47). Apakah ciri 
khas kasih yang murni? (Lihat Moroni 7:45. Anda mungkin ingin menuliskan 
tanggapan para anggota kelas di papan tulis). Bagaimana pengalaman kehidupan 
anda telah menegaskan bahwa "kasih yang murni tidak pernah gagal"? 

• Bagaimana kita dapat meningkatkan iman dan harapan kita? Bagaimana kita dapat 
menjadi dipenuhi dengan kasih murni Kristus? Mengapa kita harus berupaya untuk 
memiliki iman, harapan, dan kasih yang murni? (Lihat Moroni 10:20-21). 

3. Mormon mengajarkan bahwa anak-anak kecil diselamatkan melalui Kurban 
Tebusan Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Moroni 8. Tegaskan bahwa pasal ini 
berisikan sebuah surat dari Mormon kepada putranya, Moroni. 
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• Mengapa anak-anak kecil tidak membutuhkan pembaptisan? (Lihat Moroni 8:8-9,11, 
19-20. Simaklah bahwa ajaran Mormon mengenai anak-anak kecil juga berlaku bagi 
"mereka semua yang tanpa hukum" [Moroni 8:22], yang merujuk kepada mereka 
yang secara mental tidak mampu memahami perintah-perintah dan tata cara-tata cara 
injil). Mengapa pembaptisan anak-anak kecil merupakan "ejekan di hadapan Allah"? 
(Lihat Moroni 8:20, 22-23). 

• Anak-anak kecil diselamatkan karena mereka tidak bersalah dan tidak mampu 
berdosa. Bagaimana kita yang telah berdoa mendapatkan keselamatan melalui 
Kurban Tebusan Kristus? (Lihat Moroni 8:10, 24-26). 

« 

4. Roh Kudus bersaksi mengenai segala kebenaran. Karunia rohani mengikuti mereka 
yang datang kepada Kristus. 

Baca dan bahaslah ayat-ayat yang dipilih dari Moroni 10. 

• Sebagai pasal terakhir di dalam Kitab Mormon, Moroni 10 berisikan kata-kata 
penutup Moroni. Kepada siapa pasal ini ditujukan? (Lihat Moroni 10:1). Moroni 
mengakhiri dengan "beberapa kata dengan jalan menasihatkan kepadamu" (Moroni 
10:2). Apa arti kata menasihati? (Memberi petuah atau mengimbau dengan sangat). 
Mintalah anggota kelas membaca dengan cepat seluruh pasal itu dan mengenali hal-
hal yang Moroni nasihatkan agar dilakukan oleh para pembacanya. (Jawaban tertulis 
di bawah. Anda mungkin ingin meminta anggota kelas membaca dengan suara keras 
setiap ayat yang berisikan nasihat). 

a. "Ingat betapa Tuhan telah berbelaskasihan kepada anak-anak manusia" (ayat 3). 
b. "Bertanya kepada Allah, Bapa yang Kekal, dalam nama Kristus, apakah hal-hal ini 

tidaklah benar" (ayat 4). 
c. "Jangan menyangkal kuasa Allah" (ayat 7). 
d. "Jangan menyangkal karunia Allah" (ayat 8). 
e. "Ingat bahwa setiap karunia yang baik datang dari Kristus" (ayat 18). 
f. "Ingat bahwa [Kristus] adalah sama, kemarin, hari ini dan selama-lamanya" (ayat 

19). 
g. "Ingat hal-hal ini [yang telah Moroni tuliskanl" (ayat 27). 
h. "Datang kepada Kristus" (ayat 30). 

• Mintalah para anggota kelas berpikir mengenai apakah mereka telah memperoleh 
sebuah kesaksian bahwa Kitab Mormon adalah firman Allah. Apa peran Roh Kudus 
dalam perolehan kita akan kesaksian mengenai hal-hal rohani? (Lihat Moroni 10:4-5). 
Mengapa kita tidak dapat memperoleh kesaksian kita melalui kecerdasan semata? 
(Lihat I Korintus 2:11; Alma 26:21-22; Moroni 10:6-7). 

• Moroni mendesak kita untuk "jangan menyangkal kuasa Allah" (Moroni 10:7). Dalam 
hal apa kita kadang menolak kuasa Allah? (Selain meminta tanggapan anggota kelas, 
anda mungkin ingin membacakan pernyataan di bawah). 

Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan: 

"Juruselamat berkata, 'Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraKu 
Kuberikan kepadamu . . . . Janganlah gelisah dan gentar hatimu' (Yohanes 14:27). 
"Saya menyampaikan kepada anda, itu mungkin merupakan satu di antara perintah-
perintah Juruselamat yang, bahkan di dalam hati para Orang Suci Zaman Akhir yang 
setia dalam hal lainnya, hampir tidak dipatuhi secara universal; namun saya 
bertanya-tanya apakah penolakan kita terhadap ajakan ini dapat lebih menyedihkan 
hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Saya dapat memberitahu anda sebagai seorang 
orang tua: betapa pun prihatinnya saya bila suatu ketika dalam kehidupan salah 
seorang di antara anak-anak saya amat sangat terganggu atau tidak bahagia atau 
tidak patuh, namun saya pasti akan jauh lebih hancur bila saya merasa bahwa pada 
saat-saat seperti itu anak itu tidak dapat mempercayai saya untuk membantu atau 
berpikir bahwa kebutuhannya tidak penting bagi saya atau tidak aman dalam 
pemeliharaan saya. Dalam semangat yang sama, saya yakin bahwa tidak seorang pun 
di antara kita dapat menghargai betapa dalamnya hal itu melukai hati Juruselamat 
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dunia yang penuh kasih, ketika Dia mendapatkan bahwa umatNya tidak merasa 
yakin di dalam pemeliharaanNya atau aman di dalam tanganNya atau percaya dalam 
perintah-perintahNya" ("Come unto me," Ensign, Apr. 1998,19). 

• Apa yang Moroni ajarkan mengenai karunia rohani? (Lihat Moroni 10:8-19). Mengapa 
kita masing-masing menerima karunia yang berbeda dari Allah? (Lihat A&P 46:11-12). 

• Apa yang telah anda pelajari dan rasakan ketika anda merenungkan pesan dari Kitab 
Mormon? (Mintalah anggota kelas merenungkan pertanyaan ini dalam hati bila 
mereka tidak ingin membagikan pikiran mereka bersama kelas). 

• Bagaimana desakan Moroni untuk "datang kepada Kristus" mencerminkan seluruh 
pesan dari Kitab Mormon? (Moroni 10:30-31). Dalam hal khusus apa pelajaran kita 
tahun ini mengenai Kitab Mormon telah membantu anda datang kepada Kristus? 

Sebagaimana diarahkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran yang dibahas dalam 
pelajaran ini dan mintalah para anggota kelas melakukan hal yang sama. 

Anda mungkin ingin membagikan pernyataan-pernyataan berikut sewaktu anda 
mendorong para anggota kelas untuk melanjutkan penelahan mereka mengenai Kitab 
Mormon: 

Presiden Gordon B. Hinckley berkata: "Saya ingin mengimbau setiap pria dan wanita . . . 
dan setiap anak lelaki dan perempuan yang cukup usia untuk membaca kembali Kitab 
Mormon selama tahun mendatang ini . . . . Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita 
lakukan yang lebih penting daripada untuk menguatkan di dalam kehidupan pribadi 
kita suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa Yesus adalah Kristus, Putra yang 
hidup dari Allah yang Hidup . . . . Itulah tujuan dari munculnya kitab yang luar biasa 
dan menakjubkan ini" (dalam Church News, 4 Mei 1996, 2). 

Presiden Joseph Fielding Smith berkata: "Tidak seorang anggota pun dari Gereja ini 
dapat berdiri membuktikandiri di hadirat Allah yang tidak secara serius dan cermat 
membaca Kitab Moirmon" (dalam Conference Report, Okt. 1961,18). 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Kitab Mormon dipelajari di Sekolah Minggu dan 
kelas-kelas seminari kita setiap tahun keempat. Meskipun demikian, pola empat tahun 
ini, hendaknya tidak diikuti oleh para anggota Gereja dalam belajar pribadi dan keluarga 
mereka. Kita perlu membaca setiap hari dari halaman-halaman kitab yang akan 
membuat manusia 'lebih dekat kepada Allah dengan mematuhi ajaran-ajarannya, 
daripada melalui buku lain mana pun' (History of the Church 4:461)" (dalam Conference 
Report, Okt. 1988, 3; atau Ensign, Nov. 1988, 4). 

Presiden Benson juga berkata: "Setiap Orang Suci Zaman Akhir hendaknya seumur 
hidup mempelajari kitab ini" (dalam Conference Report, Apr. 1975, 97; atau Ensign, Mei 
1975, 65). 

Rangkuman 
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