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APAKAH RENCANA KESELAMATAN ITU?
Rencana keselamatan* adalah rencana Allah bagi kebahagiaan
anak-anak-Nya. Rencana itu berpusat pada Kurban Tebusan Yesus
Kristus. Jika Anda mau mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus, Anda
akan menemukan kedamaian hati yang abadi dalam kehidupan ini
dan sukacita kekal setelah kematian.

Sewaktu Anda mempelajari rencana keselamatan, Anda akan
menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: “Dari
mana saya berasal?” “Apa tujuan saya dalam kehidupan?” “Ke mana
saya akan pergi setelah kehidupan ini?”

DARI MANA SAYA BERASAL?
Kehidupan Anda tidak dimulai saat kelahiran, juga tidak berakhir saat
kematian. Anda terdiri dari tubuh roh (kadang-kadang disebut jiwa)
serta tubuh jasmani. Bapa Surgawi Anda menciptakan roh Anda, dan

Anda hidup bersama Dia sebagai roh
sebelum Anda dilahirkan ke bumi. Anda
mengenal dan mengasihi Dia, dan Dia
mengenal serta mengasihi Anda. Periode
ini disebut kehidupan pradunia.

Selama kehidupan pradunia Anda, Anda
diajar asas-asas dan perintah-perintah
yang akan menuntun pada kebahagiaan.
Anda tumbuh dalam kecerdasan serta
belajar mengasihi kebenaran. Anda diajar
mengenai rencana keselamatan. Dalam

kehidupan pradunia ini, Yesus Kristus dipilih sebagai Juruselamat; Anda
belajar bahwa melalui Dia Anda akan mampu mengatasi akibat dari
pilihan-pilihan Anda yang keliru.

2

*Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.

Keluarga merupakan inti dalam rencana Bapa Surgawi kita.

“Rencana [keselamatan]

… disediakan sejak dunia

dijadikan melalui Kristus,

untuk semua orang yang

memercayai namanya.”

Alma 22:13
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Satu bagian penting dari rencana Allah adalah agar Anda datang ke
bumi untuk menerima tubuh jasmani dan belajar untuk membuat
pilihan-pilihan yang benar. Anda tidak akan ingat hidup di hadirat Bapa
Surgawi, tetapi Dia akan memberi Anda kemampuan untuk mengetahui
yang benar dari yang salah. Anda
akan mampu menyadari kasih dan
kebenaran-Nya. Melalui pengalaman
dan pencobaan Anda, Anda dapat
belajar membuat pilihan yang benar
secara konsisten. Dengan bantuan
Yesus Kristus, Anda akan mampu
untuk kembali hidup bersama Bapa
Surgawi Anda ketika kehidupan
Anda di bumi berakhir.

Dalam kehidupan pradunia Anda,
Anda belajar bahwa hanya dengan
memilih untuk mengikuti rencana
Allah Anda dapat menerima keda-
maian dan kepuasan abadi dalam
kehidupan ini serta sepanjang
kekekalan. Karena Dia mengasihi
Anda, Bapa Surgawi Anda memberi Anda hak pilihan, atau kuasa
untuk membuat pilihan. Dia membiarkan Anda memilih apakah
Anda akan mengikuti rencana-Nya dan Tuhan Yesus Kristus.

Setan, salah seorang anak roh Allah, memberontak terhadap Bapa
Surgawi kita dan tidak menerima rencana-Nya. Dia ingin memaksa
kita semua untuk melakukan kehendaknya. Secara menyedihkan,
banyak anak Bapa Surgawi kita memilih untuk mengikuti Setan. Setan
dan para pengikutnya diusir dari hadirat Allah dan tidak diizinkan
untuk dilahirkan ke bumi. Mereka terus ada sebagai roh-roh. Mereka
sengsara, dan mereka menginginkan Anda untuk menjadi sengsara.
Mereka menggoda Anda dan seluruh anak Allah untuk melakukan
hal-hal yang mendatangkan ketidakbahagiaan dan yang tidak
menyenangkan Allah.

5
Kita memiliki banyak hal untuk dipelajari dan dialami selama kehidupan ini.

Meskipun kenangan Anda

mengenainya ditutup, sebelum

Anda datang ke bumi ini Anda

hidup di hadirat Allah, Bapa

Surgawi Anda, dan Putra-Nya,

Yesus Kristus. Anda bersorak-

sorai ketika diberi kesempatan

istimewa datang ke bumi ini

untuk menerima sebuah tubuh

dan mengikuti rencana Allah

untuk kebahagiaan Anda.

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.
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Dalam kehidupan pradunia, Anda memilih untuk beriman kepada
Yesus Kristus dan mengikuti rencana Allah. Karena pilihan Anda,
Anda dilahirkan ke bumi. Hanya dengan membuat pilihan yang
sama Anda dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan ini serta
mampu untuk kembali hidup bersama Bapa Surgawi Anda setelah
kehidupan ini berakhir.

APA TUJUAN SAYA DALAM KEHIDUPAN?

Penciptaan dan Kejatuhan
Bumi ini diciptakan sebagai tempat bagi anak-anak Bapa Surgawi kita
untuk hidup dan memperoleh pengalaman. Adam dan Hawa adalah
anak-anak Allah yang pertama datang ke bumi. Mereka tinggal di
tempat yang disebut Taman Eden, dimana mereka masih berada di
hadirat Allah.

Bapa Surgawi kita memberi Adam dan Hawa hak pilihan, atau
kebebasan untuk memilih. Dia memerintahkan mereka untuk tidak
memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Mematuhi perintah ini berarti mereka dapat tinggal di dalam taman
tersebut, namun mereka tidak dapat maju dengan belajar dari penga-
laman serta tantangan. Setan mencobai Adam dan Hawa supaya
memakan buah terlarang, dan mereka memilih untuk melakukannya.
Ini merupakan bagian dari rencana Allah. Karena keputusan mereka,
mereka dipisahkan dari hadirat Allah secara jasmani dan rohani.
Mereka menjadi fana, yakni, tunduk pada dosa dan kematian. Mereka
tidak dapat kembali kepada Dia tanpa bantuan-Nya. Pemisahan
jasmani dan rohani mereka dari Allah disebut Kejatuhan.

Bapa Surgawi kita mengutus para malaikat dan Roh Kudus untuk
mengajar Adam serta Hawa rencana keselamatan. Inti dari rencana
ini adalah Kurban Tebusan Yesus Kristus, yang memungkinkan
anak-anak Allah untuk mengatasi akibat Kejatuhan dan memiliki
sukacita dalam kehidupan ini serta dalam kekekalan.

6

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.
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“Jika Adam tidak melanggar,

ia tidak akan jatuh, tetapi ia akan

tetap tinggal di taman Eden ….

Dan [Adam dan Hawa] tidak akan

mempunyai anak, oleh karena itu mereka

akan tetap tinggal dalam keadaan tidak

berdosa, tidak mempunyai kegembiraan,

karena mereka tidak mengenal

kesengsaraan; tidak berbuat yang baik,

karena mereka tidak mengenal dosa.

Tetapi lihatlah, segala sesuatu telah

dilakukan di dalam kebijaksanaan dari

Dia, yang mengetahui segala hal.

Adam jatuh supaya manusia

boleh ada; dan manusia ada, supaya

mereka boleh bersukacita.”

2 Nefi 2:22–25
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Kehidupan Anda di Bumi
Karena Kejatuhan, Anda dipisahkan dari Allah secara jasmani dan
rohani. Pemisahan ini adalah bagian dari rencana Allah bagi anak-
anak-Nya. Tujuan Anda ketika meninggalkan hadirat-Nya untuk
datang ke bumi termasuk mendapatkan
tubuh, memperoleh pengalaman, dan
belajar untuk membuat pilihan-pilihan
yang benar.

Banyak aspek kehidupan membawa
kebahagiaan, dan beberapa membawa
kesedihan. Pengalaman ini membantu
Anda belajar untuk membedakan antara
kebaikan dan kejahatan serta membuat
pilihan yang benar. Allah memengaruhi
Anda untuk melakukan kebaikan dan
mengikuti Dia, sementara Setan meng-
goda Anda untuk mengabaikan Allah
dan berbuat dosa. (Dosa ialah dengan
sengaja melakukan yang salah atau tidak
melakukan yang benar). Ketika Anda memilih mengikuti Allah dan
mematuhi perintah-perintah-Nya, Anda tumbuh dalam kebijaksanaan.
Anda dapat mengalami sukacita bahkan pada saat-saat pencobaan,
dan Anda dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan semangat
kedamaian.

Anda telah membuat banyak pilihan yang baik dalam kehidupan
Anda, tetapi Anda juga telah membuat beberapa pilihan yang keliru.
Ketika Anda membuat pilihan yang keliru dan melakukan dosa, Anda
sedikit banyak memisahkan diri Anda dari Allah. Tulisan suci menyebut
pemisahan ini kematian rohani. Selain memisahkan Anda dari Allah,
dosa juga menyebabkan perasaan bersalah dan rasa malu. Anda tidak
dapat mengatasi dosa dan akibat-akibatnya sendiri.

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.

Kita hendaknya mempertimbangkan dengan seksama pilihan-pilihan kita.
9

“Aku anak Allah,

‘Ku diciptakan-Nya;

‘Ku dib’ri rumah di bumi

Dan ‘rang tua tercinta.

Pimpin aku, bimbing aku,

Tunjuk jalan-Nya;

Ajar agar ‘kukelak,

Hidup bersama-Nya.”

Nyanyian Rohani, no. 144
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Kurban Tebusan Yesus Kristus
Karena Bapa Surgawi Anda mengasihi Anda, Dia mengutus Putra-Nya,
Yesus Kristus, untuk membayar dosa-dosa Anda. Pembayaran ini adalah
bagian dari Kurban Tebusan Yesus Kristus. Yesus Kristus secara sukarela

menderita rasa sakit, kesakitan, dan
kesedihan bagi dosa-dosa Anda. Melalui
kasih karunia dan belas kasihan-Nya,
Dia dapat membantu Anda dalam
pencobaan Anda serta melepaskan Anda
dari perasaan bersalah yang timbul dari
dosa-dosa Anda.

Dalam membayar dosa-dosa Anda, Yesus
tidak meniadakan hak pilihan atau tang-
gung jawab pribadi Anda—Dia tidak
menjadikan Anda bersih yang berten-
tangan dengan kehendak Anda. Untuk
menerima bantuan dan kekuatan-Nya,
Anda perlu menjalankan iman kepada-
Nya, bertobat, dibaptiskan, dan meneri-
ma Roh Kudus, serta memilih untuk

mengikuti ajaran-ajaran-Nya selama sisa kehidupan Anda. Sewaktu
Anda bergantung pada Kurban Tebusan, Anda akan merasakan kasih
Allah, dan Dia akan membantu Anda menanggung pencobaan Anda.
Anda akan mengalami sukacita, kedamaian, dan penghiburan. Segala
hal yang tampaknya tidak adil dalam kehidupan dapat diperbaiki
melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus serta belas kasihan dan kasih
dari Bapa Surgawi kita. Kurban Tebusan adalah titik pusat dalam
rencana keselamatan.

KE MANA SAYA AKAN PERGI SETELAH
KEHIDUPAN INI?
Dari sudut pandang duniawi, kematian jasmani mungkin tampak
seperti suatu akhir, namun sesungguhnya itu merupakan suatu awal,
sebuah langkah maju dalam rencana Bapa Surgawi kita. Pada saat

10
Juruselamat menderita bagi dosa-dosa kita di Getsemani.

“Karena begitu besar

kasih Allah akan dunia

ini, sehingga Ia telah

mengaruniakan anak-Nya

yang tunggal, supaya

setiap orang yang percaya

kepada-Nya tidak binasa,

melainkan beroleh

hidup yang kekal.”

Yohanes 3:16

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.
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kematian, roh Anda akan meninggalkan
tubuh Anda serta pergi ke dunia roh, yang
merupakan tempat belajar dan memper-
siapkan diri. Di dunia roh, kenangan
Anda mengenai kehidupan ini akan
tetap bersama Anda.

Kematian tidak akan mengubah kepri-
badian Anda atau keinginan Anda
terhadap kebaikan atau kejahatan. Jika
Anda memilih untuk mengikuti Kristus
selama kehidupan Anda di bumi,

Anda akan merasakan kedamaian di dunia roh dan beristirahat dari
kekhawatiran Anda. Mereka yang memilih untuk tidak mengikuti
Yesus Kristus dan tidak bertobat akan menjadi tidak bahagia.

Bapa Surgawi kita mengetahui bahwa banyak dari anak-Nya tidak
akan pernah mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai Yesus
Kristus selama kehidupan mereka dan bahwa yang lainnya tidak akan
memilih untuk mengikuti Dia. Karena Dia mengasihi anak-anak-Nya,
Allah menyediakan sebuah cara bagi mereka yang berada di dunia roh
untuk belajar mengenai rencana-Nya, memiliki iman kepada Yesus
Kristus, serta bertobat. Mereka yang menerima dan mengikuti Yesus
Kristus akan memiliki kedamaian dan beristirahat.

Kebangkitan dan Penghakiman
Salah satu karunia besar dari Allah kepada semua yang datang ke
bumi adalah kebangkitan, yang dimungkinkan oleh Kurban Tebusan
Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mati di atas salib, Roh-Nya pergi
ke dunia roh. Tiga hari kemudian, Roh-Nya disatukan kembali dengan
tubuh-Nya yang dimuliakan dan disempurnakan yang tidak dapat mati
lagi. Bersatunya kembali roh dan tubuh ini disebut kebangkitan. Setiap
orang yang dilahirkan ke bumi akan dibangkitkan.

Setelah Anda dibangkitkan, Anda akan pergi ke hadirat Allah untuk
dihakimi menurut perbuatan dan keinginan hati Anda.

12
Juruselamat yang telah bangkit menampakkan diri kepada Maria.

Pada saat kematian roh

Anda meninggalkan tubuh

Anda dan pergi ke dunia

roh, sebuah tempat untuk

mempersiapkan, belajar,

dan beristirahat dari kekha-

watiran dan kesedihan.

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.
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Tingkat-Tingkat Kemuliaan
Setelah Anda dihakimi, Anda akan hidup dalam suatu keadaan yang
mulia. Karena perbuatan dan keinginan hati setiap orang berbeda,
surga terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berbeda, atau tingkat-tingkat
kemuliaan.

Kerajaan selestial. Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus tinggal di
kerajaan selestial. Jika Anda hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus
dan dibersihkan dari dosa oleh Kurban Tebusan, Anda akan menerima
sebuah tempat di dalam kerajaan yang tertinggi ini. Anda akan hidup
di hadirat Allah dan merasakan sukacita sepenuhnya.

Kerajaan terestrial. Orang yang menolak untuk menerima Injil Yesus
Kristus namun menjalani kehidupan yang terhormat akan menerima
suatu tempat dalam kerajaan terestrial.

Kerajaan telestial. Mereka yang terus melakukan dosa-dosa mereka dan
tidak bertobat akan menerima suatu tempat dalam kerajaan telestial.

14

Kurban Tebusan Yesus Kristus memungkinkan
keselamatan.

Iman kepada Yesus Kristus
Pertobatan
Baptisan

Karunia Roh Kudus
Bertahan sampai akhir

Penciptaan
dan

Kejatuhan

Kematian
Jasmani

Kehidupan di BumiKehidupan Pradunia
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APAKAH ARTI RENCANA TERSEBUT BAGI SAYA?
Ketika Anda memahami bahwa Allah adalah Bapa Anda, bahwa Dia
mengasihi Anda, dan bahwa Dia memungkinkan bagi Anda untuk
memperoleh pengalaman serta pengetahuan di sini dan menjadi
seperti Dia setelah kehidupan ini, Anda mengetahui pentingnya
keputusan Anda selama kehidupan Anda. Anda memahami bahwa
Anda harus mengikuti Yesus Kristus untuk menerima berkat-berkat
penuh dari rencana Bapa Surgawi kita.

15

Terestrial
Selestial

Kebangkitan 
dan Penghakiman

TelestialDunia Roh
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BAGAIMANA SAYA DAPAT MENGETAHUINYA?
Pengetahuan yang lebih besar mengenai rencana keselamatan telah
datang karena Pemulihan Injil Yesus Kristus melalui Nabi Joseph Smith.

Anda dapat mengetahui sendiri bahwa hal-hal ini adalah benar dengan
bertanya kepada Bapa Surgawi Anda dalam doa. Dia akan menjawab
Anda melalui Roh Kudus. Roh Kudus juga disebut Roh Allah, dan
salah satu dari peran-Nya adalah bersaksi, atau memberi kesaksian,

mengenai kebenaran. Roh Kudus me-
wahyukan dan menegaskan kebenaran
melalui perasaan, pikiran, serta kesan.
Perasaan yang datang dari Roh Kudus
adalah kuat, namun perasaan tersebut
juga biasanya lembut dan khidmat.
Sebagaimana yang diajarkan di dalam
Alkitab, “Tetapi buah Roh ialah: kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kele-
mahlembutan, [dan] penguasaan diri”
(Galatia 5:22–23). Perasaan-perasaan
ini merupakan sebuah penegasan dari
Roh Kudus bahwa pesan ini adalah
benar. Anda kemudian harus memilih
apakah Anda bersedia hidup selaras
dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus
sebagaimana dipulihkan melalui
Joseph Smith.

16

Bagaimana Saya Berdoa?
• Tujukan kepada Bapa

Surgawi Anda.

• Nyatakan perasaan hati
Anda (rasa syukur, per-
tanyaan, permohonan
untuk menegaskan ke-
benaran Kitab Mormon
dan mengenai apa yang
para misionaris telah
ajarkan).

• Tutup (“Dalam nama
Yesus Kristus, amin”).

Anda dapat mengetahui kebenaran melalui doa yang sungguh-sungguh.
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DAFTAR ISTILAH
Hak pilihan  Karunia dari Allah untuk memilih antara yang baik dan
yang jahat, antara yang benar dan yang salah.

Kurban Tebusan  Peristiwa yang memungkinkan kita untuk didamaikan
dengan Allah. Menebus berarti menanggung hukuman bagi dosa, de-
ngan demikian menghapus pengaruh dosa dari orang berdosa yang ber-
tobat. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mampu membuat suatu
Kurban Tebusan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Kurban
Tebusan-Nya meliputi penderitaan-Nya bagi dosa-dosa kita, penum-
pahan darah-Nya, kematian serta Kebangkitan-Nya. Karena Kurban
Tebusan, semua orang yang pernah hidup akan dibangkitkan. Kurban
Tebusan juga menyediakan bagi kita suatu cara untuk diampuni dari
dosa-dosa kita dan hidup selamanya bersama Allah.

Kejatuhan  Peristiwa yang dengannya umat manusia menjadi fana.
Hal itu mengakibatkan pemisahan secara jasmani dan rohani dari
Allah. Karena Adam dan Hawa, manusia yang pertama, tidak mematuhi
perintah-perintah Allah, mereka dipisahkan dari hadirat-Nya (pemisah-
an ini disebut juga kematian rohani) dan menjadi fana (tunduk pada
kematian jasmani). Sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita juga
terpisah dari Allah dan tunduk pada kematian jasmani. Kurban Tebusan
Yesus Kristus mengatasi baik kematian jasmani maupun kematian
rohani.

Kasih karunia  Bantuan dan kekuatan ilahi yang diberikan melalui
belas kasihan dan kasih Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Nya,
yang dimungkinkan melalui Kurban Tebusan-Nya, seluruh umat
manusia akan dibangkitkan. Melalui kasih karunia-Nya, mereka yang
terus-menerus bertobat dan hidup sesuai dengan Injil-Nya akan
merasakan kedekatan yang abadi dengan Bapa Surgawi mereka dalam
kehidupan ini dan tinggal di hadirat-Nya setelah kehidupan ini.

Tata cara  Sebuah tindakan resmi dan kudus yang dilaksanakan dengan
wewenang imamat. Contohnya adalah pembaptisan, penerimaan Roh
Kudus, dan sakramen. Tata cara sering kali merupakan sebuah sarana
untuk memasuki perjanjian dengan Allah.

18
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Kematian jasmani  Pemisahan roh dari tubuh fana. Sewaktu tubuh
jasmani mati, roh terus hidup di dunia roh. Kita mengatasi kematian
jasmani melalui kebangkitan, yang dimungkinkan melalui Kurban
Tebusan Yesus Kristus.

Rencana keselamatan  Rencana Bapa Surgawi kita untuk memungkin-
kan kita menjadi seperti Dia dan menerima suatu kegenapan sukacita.
Rencana ini berpusat pada Kurban Tebusan Yesus Kristus serta meli-
puti seluruh perintah, tata cara, dan ajaran Injil.

Kehidupan pradunia  Kehidupan kita sebelum kita dilahirkan ke bumi ini.
Dalam kehidupan pradunia kita, kita hidup di hadirat Bapa Surgawi kita
sebagai anak-anak roh-Nya. Kita tidak memiliki tubuh jasmani.

Kebangkitan  Setelah kematian jasmani, bersatunya kembali roh dengan
tubuh jasmani dari daging dan tulang yang telah disempurnakan.
Yesus Kristus adalah yang pertama dibangkitkan. Setelah kebangkitan,
roh dan tubuh tidak akan dipisahkan lagi, dan orang tersebut hidup
selama-lamanya. Setiap orang yang pernah hidup akan dibangkitkan
karena Kurban Tebusan.

Keselamatan  Pembebasan dari dosa dan kematian. Keselamatan di-
mungkinkan oleh Kurban Tebusan Yesus Kristus. Melalui Kebangkitan
Yesus Kristus, semua orang akan mengatasi akibat kematian. Kita juga
dapat diselamatkan dari akibat dosa melalui iman kepada Yesus Kristus.
Iman ini terwujud dalam suatu kehidupan pertobatan dan kepatuhan
pada hukum dan tata cara Injil serta pelayanan kepada Yesus Kristus.

Roh  Bagian dari seseorang yang hidup bersama Bapa Surgawi sebelum
kelahiran. Selama kehidupan di bumi, roh bergabung dengan sebuah
tubuh jasmani. Roh terus hidup setelah kematian.

Dunia roh  Ke mana roh kita pergi di antara kematian dan kebangkitan.
Bagi mereka yang saleh selama kehidupan mereka, dunia roh akan
menjadi tempat kedamaian dan sukacita.

Kematian rohani  Pemisahan dari Allah sebagai akibat dari tidak
mematuhi perintah-perintah-Nya. Kita diselamatkan dari kematian
rohani melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus ketika kita bertobat dan
mematuhi perintah-perintah-Nya.
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PEMBELAJARAN TAMBAHAN
Pertanyaan-pertanyaan dan tulisan suci berikut akan membantu
Anda mempelajari lebih banyak mengenai asas-asas dalam pamflet
ini serta merenungkannya. Daftar ini tidaklah menyeluruh; catatan
kaki dan rujuk silang dalam tulisan suci akan mengarahkan Anda
pada bagian-bagian dan sumber-sumber tambahan.

Apa hubungan Anda dengan Allah sebelum Anda dilahirkan?
Yeremia 1:5 (Alkitab, Perjanjian Lama)
Ibrani 12:9 (Alkitab, Perjanjian Baru)

Apakah Kejatuhan itu? Mengapa itu penting?
2 Nefi 2:14–26 (Kitab Mormon, halaman 62–63)
Alma 42:2–9 (Kitab Mormon, halaman 354–355)

Apa tujuan kehidupan Anda di sini? Bagaimana pengetahuan
ini memengaruhi keputusan yang Anda buat setiap hari?
2 Nefi 2:25–27 (Kitab Mormon, halaman 63)
Alma 34:32 (Kitab Mormon, halaman 336)
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Apakah Kurban Tebusan itu? Bagaimana hal itu dapat
membantu Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari?
Yohanes 3:16–17 (Alkitab, Perjanjian Baru)
Roma 3:23–25 (Alkitab, Perjanjian Baru)
2 Nefi 2:6–8 (Kitab Mormon, halaman 60–61)
Alma 7:11–12 (Kitab Mormon, halaman 250)
Alma 42:22–23 (Kitab Mormon, halaman 356)

Apakah dunia roh itu? Apa yang terjadi di sana?
1 Petrus 4:6 (Alkitab, Perjanjian Baru)
Alma 40:11–14 (Kitab Mormon, halaman 351)

Apa yang dimaksud dengan dibangkitkan? Siapa yang akan
dibangkitkan? Mengapa kebangkitan penting?
2 Nefi 9:13–15 (Kitab Mormon, halaman 78)
Alma 11:42–45 (Kitab Mormon, halaman 264)

Apakah surga itu? Mengapa ada perbedaan tingkat-tingkat
kemuliaan?
1 Korintus 15:40–43 (Alkitab, Perjanjian Baru)
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BERIBADATLAH BERSAMA KAMI

DATANG DAN LIHATLAH BAGAIMANA INJIL YANG
DIPULIHKAN DAPAT MEMBERKATI KEHIDUPAN ANDA

Pertemuan sakramen adalah layanan peribadatan utama. Pertemuan
ini biasanya berlangsung satu jam lebih sedikit dan secara khusus
terdiri dari hal-hal berikut:

Nyanyian rohani: Dinyanyikan oleh jemaat. (Buku nyanyian rohani
disediakan).

Doa: Diucapkan oleh anggota Gereja setempat.

Sakramen: Roti dan air diberkati serta diedarkan kepada jemaat
sebagai peringatan akan Kurban Tebusan Yesus Kristus.

Para penceramah: Biasanya satu atau dua orang anggota jemaat yang
ditugasi sebelumnya berbicara mengenai topik Injil.

Pakaian: Para pria dan anak lelaki umumnya mengenakan jas atau
celana yang rapi dengan kemeja dan dasi. Para wanita dan anak
perempuan mengenakan gaun atau rok.

�
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Sumbangan tidak diminta selama layanan peribadatan.

Kami juga mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan tambahan,
sesuai dengan minat dan kelompok usia Anda. Urutan dan ketersediaan
pertemuan-pertemuan ini mungkin beragam.

Sekolah Minggu: Kelas-kelas untuk mempelajari tulisan suci dan ajaran
Injil.

Pertemuan imamat: Kelas-kelas untuk para pria dan anak-anak lelaki
usia 12 tahun atau lebih.

Lembaga Pertolongan: Kelas-kelas untuk para wanita usia 18 tahun
atau lebih.

Remaja Putri: Kelas-kelas untuk anak-anak perempuan usia 12 sampai
18 tahun.

Pratama: Layanan kelompok dan kelas-kelas untuk anak-anak usia 3
sampai 11 tahun. Sebuah sanggar penitipan untuk anak-anak usia 18
bulan sampai 3 tahun sering kali tersedia.

Waktu pertemuan sakramen:

Alamat gedung pertemuan:
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Apa yang Hendaknya
Saya Lakukan?
• Membaca Kitab Mormon.

Pembacaan yang disarankan:

• Berdoa untuk mengetahui bahwa Joseph Smith adalah seorang
Nabi dan bahwa Kitab Mormon adalah firman Allah.

• Menghadiri pertemuan gereja.

• Menentukan apakah Anda akan mengikuti Juruselamat dengan
dibaptiskan. Tanggal pembaptisan:

• Mengunjungi www.mormon.org untuk mempelajari lebih banyak
lagi mengenai Injil Yesus Kristus yang dipulihkan.

• Melanjutkan pertemuan dengan para misionaris untuk mempelajari
lebih banyak lagi mengenai kebenaran yang telah Allah pulihkan
melalui para nabi zaman modern.

Janji berikutnya:

Nama misionaris dan nomor telepon: 

www.mormon.org
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