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Perlumbaan Hidup
Dari mana kita datang?  Mengapa kita di sini?  Ke mana 
akan kita pergi selepas hidup ini?  Soalan-soalan universal 
ini tidak akan tetap tanpa jawapan.

Saudara dan Saudari saya yang 
tersayang, pada pagi ini saya 
ingin bercakap kepada anda 

megenai kebenaran abadi — kebena-
ran yang memperkayakan kehidupan 
kita dan membingbing kita pulang 
dengan selamat.

Di merata-rata tempat ada orang 
bergesa-gesa. Pesawat enjin jet 
membawa kargo insannya yang 
berharga merentas benua besar dan 
lautan yang luas supaya mesyuarat 
perniagaan akan dihadiri, kewajipan 
selesai, cuti dinikmati, atau keluarga 
dikunjungi. Jalan raya di mana-mana 
— termasuk freeways, thruways, dan 
motorways — membawa berjuta-juta 
automobil, diduduki oleh berjuta-juta 
orang, dalam aliran yang seolah-olah 
tidak habis dan bagi pelbagai sebab 
semasa kita tergesa-gesa untuk per-
niagaan sehari-hari.

Dalam kehidupan ini yang pantas, 
adakah kita pernah menggantung un-
tuk sewaktu meditasi, yalah firkiran 
mengenai kebenaran abadi?

Jika dibandingkan dengan ke-
benaran abadi, kebanyakan soalan 
dan kebimbangan kehidupan harian 
benar-benarlah agak remeh. Makan 

apa malam ini? Cat ruang tamu warna 
apa? Haruskah kami mendaftarkan 
anak untuk bola sepak? Soalan ini 
dan banyak soalan lain hilangkan 
kepentingannya pada masa krisis, 
apabila orang yang disayangi sakit 
atau cedera, apabila penyakit mema-
suki rumah yang sihat, apabila lilin 
kehidupan menjadi kurang terang 
dan kegelapan mengancam. Fikiran 
kita menjadi tertumpu, dan kita, de-
ngan mudah, dapat menentukan apa 
yang benar-benar penting dan apa 
yang hanya remeh.

Kebelakangan ini, saya melawat 
dengan seorang wanita yang telah 
menangani penyakit yang mengan-
cam nyawa selama lebih dua tahun. 
Dia menunjukkan bahawa sebelum 
penyakitnya, hari-harinya telah dipe-
nuhi dengan aktiviti seperti member-
sihkan rumahnya dengan sempurna 
dan mengisi dengan perabot yang 
indah. Dia melawat pendandan ram-
but dua kali seminggu dan mengha-
biskan masa dan wang setiap bulan 
untuk menambah almari pakaian dia. 
Cucunya jarang dijemput untuk me-
lawat, dia sentiasa bimbang bahawa 
apa yang dia dianggap sebagai harta 

Oleh President Thomas S. Monson benda yang berharga mungkin di-
pecahkan atau dihancur oleh tangan 
kecil dan cuai.

Dan kemudian dia menerima 
berita yang mengejutkan bahawa ke-
hidupan manusia dia adalah dalam 
bahaya dan bahawa dia mungkin 
mempunyai masa yang pendek di 
sini. Dia kata bahawa pada masa ini 
dia mendengar diagnosis doktor, dia 
tahu dengan serta-merta bahawa dia 
akan menghabiskan apa-apa masa 
baki dia dengan keluarga dan ka-
wan, dengan Injil di pusat hidupnya, 
sebab inilah yang paling berharga 
kepadanya.

Saat jelas seperti ini datang kepada 
kita semua pada satu masa atau lain, 
walaupun tidak selalu dalam kea-
daan yang begitu dramatik. Kita lihat 
dengan jelas apa yang benar-benar 
penting dalam kehidupan kita dan 
bagaimana kita harus hidup.

Kata Jeruselamat:
“Janganlah kamu mengumpulkan 

harta di bumi; di bumi gegat dan 
karat merosakannya dan pencuri 
membongkar serta mencurinya.

“Tetapi kumpulkanlah bagimu 
harta di syurga; di syurga gegat dan 
karat tidak merosakkannya dan 
pencuri tidak membongkar serta 
mencurnya.:

“Kerana di mana hartamu berada, 
di situ juga hatimu berada.” 1

Pada masa refleksi kita yang men-
dalam atau keperluan terbesar, jiwa 
manusia mencapai kepada syurga, 
mencari balas ilahi untuk soalan 
hidup: Dari manakah kita datang? 
Mengapa kita di sini? Di mana kita 
pergi selepas kita meninggalkan 
dunia ini? 
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Jawapan kepada soalan ini tidak 
ditemui di dalam buku teks akademik 
atau dengan mencari Internet. Soalan 
ini di luar kehidupan manusia. Me-
reka peduli dengan kekekalan.

Dari manakah kita datang? 
Pertanyaan ini pasti difikir, jika tidak 
bercakap, oleh setiap manusia.

Rasul Paulus memberitahu ma-
syarakat Athens di Bukit Marikh 
bahawa “kita berasal dari keturunan 
Tuhan.” 2 Kerana kita tahu bahawa 
badan fizikal kita adalah zuriat 
ibu-bapa kita yang insan, kita perlu 
mencarikan pengertian kenyataan 
Paulus. Tuhan telah mengisytiharkan 
bahawa “roh dan tubuh adalah jiwa 
manusia.” 3 Jadi, rohlah zurait  
Tuhan. Penulis Ibrani merujuk  
Beliau sebagai “Bapa segala roh.” 4 
Roh-roh semua manusia adalah “anak-
anak dan anak-anak perempuan-
Nya secaral literal.” 5

Untuk renungan mata pelajaran 
ini, kita perhatikan bahawa penyair 
diilhamkan telah, menulis mesej 
inspirasi dan mencatatkan pemikiran 
luar biasa. William Wordsworth telah 
menulis kebenaran ini:

Kelahiran kita hanya sebuah tidur 
dan melupakan:

Jiwa yang meningkat dengan kita, 
Bintang kehidupan kita,

pernah bertempat di lain tetapan,
Dan datang dari jauh:
Bukan dalam kelupaan lengkap,
Dan bukan dalam ketidaksiapan 

sepenuhnya,
Tetapi di belakang awan kemu

liaan kita datang
Daripada Tuhan, yang rumah 

kita:
syurga masih dekat di peringkat 

awal kita!  6

Ibu bapa memikirkan tanggungja-
wab mereka untuk mengajar, untuk 
memberi inspirasi, dan untuk mem-
beri panduan, arahan, dan contoh. 
Dan manakala ibu bapa memikirkan, 
kanak-kanak—dan terutamanya 
golongan remaja—bertanya soalan 
menembusi, mengapa kita di sini? 

Biasanya ia bercakap senyap kepada 
jiwa dan diungkap: mengapa Saya 
Di sini?

Kita harus bersyukur bahawa 
seorang Pencipta bijak rupa bumi dan 
meletakkan kita di sini, dengan tirai 
kelupaan kewujudan sebelumnya 
supaya kita boleh mengalami masa 
ujian, sebuah peluang untuk mela-
yakkan diri untuk semua yang Tuhan 
telah menyediakan bagi kita.

Dengan jelasnya, satu tujuan utama 
kewujudan kita di atas bumi adalah 
untuk mendapatkan sebuah badan 
daging dan tulang. Kita juga telah di-
beri hadiah hak pilihan. Dalam seribu 
cara kita mempunyai keistimewaan 
untuk memilih bagi diri kita sendiri. 
Di sini kita belajar dari pengawas 
keras Pengalaman. Kita tahu perbe-
zaan di antara baik dan jahat. Kita 
membezakan pahit dan manis. Kita 
mendapati bahawa terdapat akibat 
terikat kepada tindakan kita.

Oleh ketaatan kepada perintah  
Tuhan, kita boleh layak untuk  
“rumah” yang dituturkan oleh Nabi 
Isa apabila Dia mengisytiharkan:  
“Dalam rumah Bapa saya adalah  
rumah-rumah besar yang banyak.  
. . . Saya pergi untuk menyediakan 
tempat untuk kamu . . . bahawa jika 
saya, adakah kamu juga.” 7

Walaupun kita datang ke da-
lam kehidupan “di belakang awan 
kemuliaan,” hidup terus bergerak 
ke hadapan. Masa remaja mengikut 
masa kanak-kanak, dan kematangan 
datang tanpa disedari. Dari penga-
laman, kita belajar tentang kepen-
tingan untuk mencapai kepada 
syurga untuk mendapatkan bantuan 
semasa kita berjalan sepanjang 
laluan hidup.

Tuhan, Bapa kita, dan Yesus  
Kristus, Tuan kita, telah menunjuk 
cara kepada kesempurnaan. Mereka 
menjemput kita untuk mengikut 
kebenaran abadi dan menjadi sem-
purna, seperti Merekalah sempurna! 8

Rasul Paulus telah berbanding 
kehidupan dengan perlumbaan. 
Kepada orang Ibrani, dia berkata, 
“Marilah kita menanggalkan . . . 

Semua dosa yang merintangi kita, 
dan berlumba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi 
kita.” 9

Dalam semangat kita, Janganlah 
kita mengabaikan nasihat bijak dari 
Pengkhutbah: “Kemenangan berlum-
baan bukan untuk yang cepat, dan. . . 
Bukan untuk yang kuat.” 10 Sebenar-
nya, hadiah milik kepada orang yang 
bertahan sampai akhir.

Apabila saya memikirkan tentang 
berlumbaan kehidupan, saya masih 
ingat sebuah jenis berlumbaan yang 
lain, ya, dari masa kanak-kanak-Ku. 
Kawan-kawan saya dan saya meng-
gunakan pisau kecil dan, daripada 
kayu lembut pokok dedalu, membuat 
kepal pemainan yang kecil. Dengan 
layar berbentuk segi tiga disediakan, 
kami melancarkan bot mentah kami 
dalam perlumbaan hiliran di perairan 
agak bergelora di Sungai Utah Provo. 
Kami berlari di sepanjang tebing su-
ngai dan menonton kepal yang kecil 
kadang-kadang terlonjak ganas dalam 
arus pantas dan pada masa yang lain 
belayar tenang bila  
air mendalamkan.

Semasa satu perlumbaan kami 
melihat bahawa satu bot membawa 
semua yang lain ke garisan penamat 
yang ditetapkan. Tiba-tiba, ia terlalu 
dekat kepada pusaran air yang besar, 
dan perahu itu jatuh ke sisi dan ter-
balik. Berputar sekitar, ia tidak dapat 
kembali ke arus utama. Akhirnya, ia 
tiba berhenti dengan tidak nyaman 
di tengah-tengah runtuhan yang 
mengelilinginya, dipegang teguh 
oleh sesungut lumut hijau yang 
menggenggannya.

Bot mainan kanak-kanak tidak 
mempunyai lunas untuk kestabilan, 
tiada kemudi untuk mengarahkannya 
dan tiada punca kuasa. Dengan tidak 
dapat dielakkan, destinasi mereka 
adalah hiliran—jalan yang kurang 
rintangan.

Bukan macam bot mainan, kita 
telah memberikan sifat-sifat ketuha-
nan untuk membimbing perjalanan 
kita. Kita memasuki kehidupan bu-
kan untuk diapungkan dengan arus 
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yang bergerak dalam hidupan tetapi 
dengan kuasa untuk berfikir, untuk 
memutuskan, dan untuk mencapai.

Bapa Syurgawi kita tidak memu-
lakan kita dalam pelayaran kekal 
kita tanpa menyediakan cara untuk 
mendapat petunjuk dari beliau untuk 
memastikan pulangan selamat. Saya 
bercakap mengenai doa. Saya pun 
bercakap mengenai bisikan daripada 
suara yang kecil; dan saya tidak 
mengabaikan kitab-kitab suci, yang 
mengandungi perkataan Tuhan dan 
kata-kata nabi—yang diberikan ke-
pada kita untuk membantu kita tiba 
ke garisan penemat dengan jayanya.

Pada masa tertentu dalam kehi-
dupan kita, ada muncul langkah 
goyah, senyuman terletih, kesakitan 
penyakit, ya bahkan memudar musim 
panas, pendekatan musim gugur, 
kesejukan musim sejuk, dan pengala-
man kita panggil kematian.

Tiap-tiap orang yang arif per-
nah bertanya dirinya soalan yang 
diungkap oleh Ayub dahulu: “Kalau 
manusia mati, dapatkah ia hidup 
lagi?” 11 Walaupun kita cuba untuk 
mengeluarkan soalan dari fikiran kita, 
ia sentiasa kembali. Ajal maut kepada 
semua manusia. Ia datang kepada 
warga tua semasa mereka berjalan 
dengan kaki goyah. Saman kematian 
didengar oleh mereka yang hanya 
mencapai pertengahan perjalanan 
hidup, dan sering senyap ketawa 
kanak-kanak kecil.

Tetapi apa yang wujud di luar 
kematian? Kematian adakah akhiran 
semua perkara? Robert Blatchford, 
dalam bukunya God and My Neigh
bor, [Tuhan dan Jiran Saya] menye-
rang dengan semangat kepercayaan 
Kristian termasuk Tuhan, Kristus, 
doa, dan terutamanya keabadian 
manusia. Dengan berani dia me-
negaskan bahawa kematian adalah 
akhiran kewujudan kita dan tiada 
siapa yang dapat membuktikan 
sebaliknya. Tetapi, perkara yang me-
ngejutkan berlaku. Sifat skeptikal dia 
berubah. Beliau didedahkan tanpa 
jaminan. Perlahan-lahan, dia mula 
berasa perjalanan balik kepada iman 

dia telah memperkecil-kecilkan dan 
meninggalkan. Apakah telah me-
nyebabkan perubahan besar dalam 
pandangan dia? Isterinya meninggal 
dunia. Dengan hati yang patah, dia 
pergi ke bilik di mana tubuh manu-
sia istrinya terletak. Dia memandang 
lagi pada muka isterinya yang begitu 
baik. Keluar, katanya kepada kawan: 
“Ia adalah dia, tetapi ia bukanlah 
dia. Semuanya berubah. Sesuatu 
yang berada sebelum ini telah dike-
luarkan. Dia tidak sama. Apa yang 
hilang jika ia bukanlah jiwa?”

Kemudian beliau menulis: “Ke-
matian bukanlah apa yang beberapa 
orang bayangkan. Ia hanya seperti 
memasuki bilik lain. Di dalam bilik 
lainnya kita mendapati . . . lelaki dan 
wanita tersayang dan kanak-kanak 
yang manis yang pernah kita sayang 
dan hilang.” 12

Saudara dan Saudariku, kita tahu 
bahawa kematian bukanlah akhir. 
Kebenaran ini telah diajar oleh nabi 
yang hidup sepanjang zaman. Ia juga 
ditemui dalam kitab-kitab suci kita. 
Dalam Kitab Mormon, kita membaca:

“Sekarang, mengenai keadaan jiwa 
antara kematian dan kebangkitan— 
lihatlah, itu telah disingkapkan kepa-
daku oleh seorang malaikat, bahawa 
roh semua orang, sesegera mereka 
pergi dari tubuh fana ini, ya, roh 
semua orang, apakah mereka baik 
atau jahat, dibawa pulang kepada 
Tuhan itu yang memberi mereka 
kehidupan.”

“Dan pada waktu itu akan terjadi, 
bahawa roh dari mereka yang soleh 
diterima ke dalam keadaan kebaha-
giaan, yang disebut firdaus, suatu 
keadaan istirehat, suatu keadaan 
damai, di mana mereka akan beris-
tirehat dari segala kesusahan me-
reka dan dari segala kekuatiran dan 
dukacita.” 13

Selepas Juruselamat telah disalib-
kan dan badan berbaring di dalam 
kubur selama tiga hari, roh sekali lagi 
masuk. Batu digolek, dan Penebus 
terbangkit berjalan keluar, memakai 
dengan badan daging dan tulang 
yang abadi.

Jawapan kepada soalan Ayub, 
“Kalau manusia mati, dapatkah ia 
hidup lagi?” datang pada masa Mary 
dan lain-lain mendekati kubur itu dan 
melihat dua lelaki dalam pakaian ber-
sinar yang bercakap kepada mereka: 
“Mengapa kamu mencari Dia yang 
hidup di antara orang mati? Ia tidak 
ada di sini, Ia telah bangkit.” 14

Sebagai akibat kemenangan  
Kristus atas kubur, kita semua akan 
dibangkitkan. Inilah penebusan  
iwa. Paul menulis: “Ada . . . tubuh  
[selestial], dan tubuh [terrestrial]: 
tetapi kemuliaan tubuh [selestial] lain 
dari pada kemuliaan [terrestrial].” 15

Kemuliaan selestiallah yang kita 
cari! Dalam kehadiran Tuhanlah kita 
berhasrat untuk berada. Dalam se-
buah keluarga selamanya, kita mahu 
keahlian. Berkat tersebut diperoleh 
melalui sepanjang hidup, berusaha, 
mencari, bertaubat, dan akhirnya 
kejayaan.

Dari manakah kita datang? 
Mengapa kita di sini? Ke mana kita 
pergi selepas hidup ini? Tidak perlu 
lagi soalan-soalan segajat ini tetap 
belum dijawab. Dari kedalaman jiwa 
saya dan dengan rendah hati, saya 
bersaksi bahawa perkara-perkara 
yang saya telah bercakap adalah 
benar.

Bapa Syurgawi bersukacita bagi 
orang yang mematuh perintah- 
perintah-Nya. Beliau dipengaruhi 
juga oleh anak yang hilang, remaja 
terlambat, remaja sesat, ibu bapa 
yang ingkar. Dengan lembut Induk 
bercakap kepada orang ini dan se-
sungguhnya kepada semua: “Marilah 
kembali. Datang. Pulang. Datang 
rumah. Datang kepada saya.”

Dalam satu minggu, kita akan me-
nyambut Easter [Paskah]. Kita akan ber-
fikir mengenai kehidupan Juruselamat, 
kematian-Nya, dan Kebangkitan-Nya. 
Sebagai saksi khas-Nya, saya bersaksi 
kepada anda bahawa Dia hidup dan 
Dia menanti pulangan riang kita. 
Bahawa kita boleh kembali seperti itu, 
saya berdoa dalam suci nanama-Nya-
bahkan—Yesus Kristus, Juruselamat 
dan Penebus kita, amin.
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Ajaran-ajaran untuk Masa Kita

Pelajaran Imamat Melkisedek 
dan Lembaga Pertolongan 
pada hari Ahad keempat akan 

menumpu pada “Ajaran-ajaran 
untuk Masa Kita.” Setiap pelajaran 
boleh disediakan dari satu atau 
lebih dari satu ucapan yang diberi-
kan pada persidangan umum yang 
terkini (lihat carta di bawah). Para 
presiden pancang dan presiden da-
erah boleh pilihkan ucapan yang 
harus digunakan, atau mereka 
boleh berikan tugas ini kepada 
uskup dan presiden cabang. Para 
pemimpin menekankan nilai untuk 
saudara Imamat Melkisedek and 
para saudari Lembaga Pertolongan 
mengaji ucapan yang sama pada 
hari Ahad yang sama. 

Mereka yang menghadiri pela-
jaran-pelajaran hari Ahad keempat 
digalakkan untuk mengaji dan 
membawa ke kelas majalah persi-
dangan umum yang terkini.

Cadangan-cadangan untuk 
Menyediakan Pelajaran dari 
Ucapan-ucapan

Berdoa demi Roh Kudus 
bersama anda bila anda mengaji 
dan mengajar ucapan(-ucapan) 
itu. Anda mungkin akan tertarik 
untuk menyediakan pelajaran 

* Untuk pelajaranpelajaran hari Ahad keempatbulan April dan Oktober, ucapan(ucapan) boleh 
dipilih dari persidangan lepas atau yang terkini. Ucapanucapan ini boleh didapati dalam banyak 
bahasa di conference.lds.org.

dengan menggunakan bahan-ba-
han lain, tetapi ucapan-ucapan 
persidangan adalah kurikulum 
yang sudah diluluskan. Tugas 
anda adalah untuk membantu 
orang lain untuk belajar dan 
menghidupkan injil seperti yang 
diajar dalam persidangan umum 
Gereja yang terkini.

Kaji semula ucapan(-ucapan) 
itu, mencari asas-asas dan ajaran-
ajaran yang menemui keperluan 
ahli-ahli kelas. Juga memerhati 
terhadap cerita-cerita, rujukan- 
rujukan kitab suci, dan penyataan 
dari ucapan(-ucapan) itu yang 
akan menolong anda untuk me-
ngajar kebenaran-kebenaran itu.

Buat satu ringkasan tentang cara 
untuk mengajarkan asas-asas dan-
ajaran-ajaran itu. Bertimbang untuk 
memasukkan soalan-soalan yang 
membantu ahli-ahli kelas:

•  Carikan asas-asas dan ajaran-
ajaran dalam ucapan itu.

•  Renungkan maksud mereka.
•  Berkongsi tentang kefahaman, 

idea-idea, pengalaman, dan 
kesaksian.

•  Gunakan asas-asas dan ajaran-
ajaran itu dalam kehidupan 
mereka.

BULAN BILA PELAJARAN-PELAJARAN 
DIAJARKAN

BAHAN PELAJARAN HARI AHAD KEEMPAT

April 2012–Oktober 2012 Ucapan-ucapan yang diberikan pada 
persidangan umum April 2012 *

Oktober 2012–April 2013 Ucapan-ucapan yang diberikan pada 
persidangan umum Oktober 2012 *
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Saya mendengar Presiden  
Spencer W. Kmball, dalam suatu 
sesi persidangan, meminta agar 

Tuhan akan memberikan kepadanya 
gunung-gunung untuk dinaiki. Dia 
berkata: “Ada cabaran-cabaran yang 
besar di hadapan kita, peluang yang 
sangat besar untuk dialami. Saya me-
ngalukan kesempatan itu dan mahu 
mengatakan kepada Tuhan, secara 
rendah hati, ‘Berikanlah kepada saya 
gunung ini,’ berikanalah kepada saya 
cabaran ini.” 1

Hati saya disentuh, dengan menge-
tahui tentang beberapa cabaran dan 
kesusahan yang sudah dia hadapi. 
Saya merasa sebuah keinginan untuk 
menjadi lebih seperti dia, seorang 
hamba Tuhan yang setia dan berani. 
Satu malam, tidak lama kemudian, 
saya berdoa bagi sebuah ujian untuk 
membuktikan keberanian saya. Saya 
boleh ingat itu dengan jelas. Pada 
waktu malam saya berlutut di bilik ti-
dur saya dengan suatu perasaan iman 
yang memenuhi hati saya sampai 
berlimpah.

Dalam satu atau dua hari, doa saya 
dijawab. Ujian yang paling susah 
dalam kehidupan saya membuat saya 

terkejut serta merendahkan hati saya. 
Ia menyediakan kepada saya sebuah 
pelajaran dengan dua bahagian. 
Pertama, saya mempunyai bukti yang 
jelas bahawa Tuhan mendengar dan 
menjawab doa beriman saya. Tetapi, 
yang keduanya, saya memulai suatu 
pelajaran yang terus mengajar saya 
untuk belajar kenapa saya merasa 
dengan keyakinan yang begitu kuat 
malam itu bahawa berkat yang besar 
dapat berasal dari kesusahan yang 
akan memberi saya lebih daripada 
harganya.

Kesusahan itu yang saya alami 
lama dahulu sekarang nampaknya 
kecil dibandigkan dengan apa yang 
dialami sejak masa itu—kepada saya 
dan kepada mereka yang saya saya-
ngi. Banyak di antara kamu sedang 
mengalami cubaan secara jasmani, 
mental, dan emosi yang dapat 
menyebabkan kamu untuk berseru 
seperti seorang hamba Tuhan yang 
hebat dan setia yang saya kenal de-
ngan baik. Jururawat dia mendengar 
dia berseru dari tempat tidur dia, “Bila 
saya berusaha sepanjang kehidupan 
saya untuk buat yang baik, kenapa ini 
telah terjadi kepada saya?”

Kamu tahu macamana Tuhan men-
jawab soalan itu bagi Nabi Joseph 
Smith di sel penjaranya:

“Dan bila engkau akan dilempar 
ke dalam lubang, atau diserahkan 
ke dalam tangan para pembunuh, 
dan hukuman mati dijatuhkan 
kepadamu; bila engau dilempar ke 
tempat yang dalam; bila gelombang 
yang membara berkomplot melawan 
engkau; bila kekejaman angin men-
jadi musuhmu; bila langit menjadi 
kelam dan segala unsur bergabung 
untuk menghalangi jalan; dan lebih 
daripada itu semua, bila rahang 
neraka akan menganga lebar mem-
buka mulutnya untukmu, ketahuilah 
engkau hai anakku, bahawa hal-hal 
itu semuanya akan memberimu 
pengalaman, dan untuk kebaikan 
bagimu.

“Anak Manusia telah turun di 
bawah ini semuanya. Apakah engkau 
lebih besar daripada Dia?

“Kerana itu, teruskan jalanmu, dan 
imamat akan tinggal bersamamu; 
kerana ikatan mereka sudah dipa-
sang, dan mereka tidak dapat lewat. 
Harimu telah diketahui, dan tahunmu 
tidak akan dipendekkan; kerana itu, 
janganlah takut apa yang dapat di-
perbuat manusia, kerana Tuhan akan 
selalu bersamamu selama-lamanya.” 2

Berkaitan dengan soalan tentang 
kenapa cubaan datang dan apa yang 
perlu kita buat, saya merasa bahawa 
jawaban yang terbaik datang dari 
Tuhan sendiri, yang melintasi cu-
baan demi kita yang begitu dahsyat 
ehingga tidak dapat kita bayangkan.

Kamu ingat perkataan-Nya ketika 
Dia menasihati bahawa kita seharus-
nya, oleh kerana iman kepada-Nya, 
bertaubat:

Gunung untuk Dinaiki
Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, masa yang paling 
susah serta yang paling mudah dalam kehidupan boleh 
menjadi sebuah berkat.

Oleh Presiden Henry B. Eyring
Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama
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“Kerana itu Aku memerintah-
kanmu untuk bertaubat-bertaubat, 
jangan sampai Aku memukulmu 
dengan tongkat mulutKu dan dengan 
murkaKu dan dengan amarahKu, dan 
penderitaanmu akan menjadi hebat—
berapa hebatnya tidak kauketahui, 
berapa ngerinya tidak kauketahui ya, 
berapa berat untuk menanggungnya-
pun tidak kauketahui.

“Kerana lihatlah, Aku, Tuhan 
telah menderita segala hal ini untuk 
semua orang, supaya mereka tidak 
perlu menderita jika mereka mahu 
bertaubat;

“Tetapi jika mereka tidak mahu 
bertaubat, mereka harus menderita 
bahkan seperti Aku;

“Penderitaan itu menyebabkan 
Aku sendiri, yaitu Tuhan, yang paling 
Besar daripada segala-galanya, berge-
metar kerana rasa sakit, dan berdarah 
di setiap pori kulit dan menderita 
baik jasmani maupun rohani—dan 
Aku menginginkan agar Aku tidak 
minum cawan pahit, dan menyusut—

“Walaupun demikian, kemuliaan 
bagi Bapa dan Aku meminum cawan 
dan menyelesaikan persiapanKu bagi 
anak-anak manusia.” 3

Kamu dan saya beriman bahawa 
jalan itu untuk mengatasi cubaan 
adalah untuk percaya bahawa ada 
“balsam di Gilead” 4 dan bahawa 
Tuhan telah berjanji, “Aku tidak akan 
. . . meninggalkan engkau.” 5 Itulah 
apa yang Presiden Thomas S. Monson 
telah mengajar kita untuk membantu 
kita serta mereka yang kita layani 
dalam cubaan yang merasa sepi dan 
melemaskan.6

Tetapi Presiden Monson juga 
mengajar dengan bijak bahawa 
sebuah dasar iman dalam kenyataan 
perjanjian itu mengambil masa untuk 
dibina. Kamu mungkin telah melihat 
keperluan dasar itu di sebelah katil 
seseorang bersedia untuk kalah ber-
tahan sampai akhir. Kalau dasar iman 
itu tidak terbenam dalam hati kita, 
kuasa untuk bertahan akan gagal.

Tujuan saya hari ini adalah men-
jelaskan apa yang saya tahu tentang 
macamana kita boleh menetapkan 

dasar yang tak dapat digoncangkan. 
Saya membuat ini dengan keren-
dahan hati yang dalam kerana dua 
alasan. Pertama, apa yang saya kata 
dapat menggalakkan orang yang se-
dang berjuang dengan cabaran besar 
dan merasa bahawa dasar iman me-
reka sedang gagal. Dan kedua, saya 
tahu bahawa ujian yang makin susah 
berada di hadapan saya sebelum 
tamat kehidupan saya. Nasihat yang 
saya tawarkan kepada kamu belum 
dibuktikan dengan pertahanan saya 
sampai akhir.

Sebagai seorang remaja, saya 
bekerja kontrak dengan membikin 
dasar untuk rumah yang baru. Dalam 
musim panas itulah kerja yang susah 
untuk menyediakan tanah bagi acuan 
yang ke dalamnya kami curahkan 
semen bagi permulaan dasar. Tiada 
mesin. Kami pakai pick dan penyo-
dok. Untuk membikin dasar yang bo-
leh tahan bagi bangunan adalah kerja 
yang sangat susah pada masa itu.

Itu juga mewajibkan kesabaran. Se-
lepas kami mencurahkan semen bagi 
permulaan dasar, kami menunggu 
sampai ia tetap. Walaupun kami 
mahu terus bekerja, kami menunggu 
lagi selepas mencurahkan dasar sebe-
lum kami mencabut acuan.

Bahkan lebih mengesankan pada 
seorang pembina baru adalah satu 
proses yang nampak bosan dan 
mengambil banyak masa. Itu untuk 
memasukkan dengan hati-hati palang 
besi ke dalam acuan untuk memberi-
kan kekuatan pada dasar.

Dalam cara begitu, tanah mesti 
disediakan dengan baik agar dasar 
kita menahan ribut yang akan datang 
ke dalam setiap kehidupan. Asas 
teguh bagi sebuah dasar iman adalah 
integriti peribadi.

Dengan memilih yang benar se-
cara konsisten bila-bila pilihan berada 
di depan kita, kita akan membikin 
tanak teguh di bawah iman kita. Itu 
dapat bermula pada masa kanak-
kanak kerana setiap jiwa dilahirkan 
dengan kurnia percuma, iaitu, Roh 
Kristus. Dengan Roh itu, kita boleh 
tahu apabila kita telah membuat apa 

yang baik di hadapan Tuhan serta 
apabila kita telah membuat apa yang 
salah dalam pandangan Dia.

Pilihan-pilihan itu, beratus pilihan 
kebanyakan hari, menyediakan tanah 
teguh yang di atasnya bangunan 
iman kita dibina. Injil Yesus Kristus, 
dengan semua perjanjian, tata-cara, 
dan asasnya, merupakan rangka besi 
yang di sekililing-nya isi iman kita 
dicurahkan.

Salah satu kunci pada iman yang 
bertahan adalah memahami dengan 
betul masa yang diwajibkan untuk 
ditetapkan. Itulah kenapa saya begitu 
kurang bijak dengan berdoa bagi gu-
nung yang lebih tinggi untuk dinaiki 
serta ujian yang lebih besar pada usia 
yang begitu muda.

Penetapan itu tidak datang secara 
automatik dengan berlaluan masa, 
tetapi ia mengambil masa. Usia yang 
lebih tua tidak cukup. Apa yang me-
nukar kesaksian kebenaran ke dalam 
kekuasaan rohani yang tak dapat di-
patahkan adalah melayani Tuhan dan 
orang lain secara berterusan dengan 
segenap hati dan jiwa kita.

Sekarang, saya mahu mengga-
lakkan mereka di antara kamu yang 
berada di tengah ujian kamu yang su-
sah, yang merasa iman mereka mung-
kin makin lemah di bawah cabaran 
yang berterusan. Cabaran itu dapat 
menjadi cara kamu untuk memper-
kuatkan dan akhirnya mendapatkan 
iman yang tak dapat digoncangkan. 
Moroni, anak lelaki Mormon dalam 
Kitab Mormon, memberitahu kita 
macamana berkat itu boleh terjadi. 
Dia mengajarkan kenyataan yang 
sederhana dan manis bahawa untuk 
bertindak kerana cabang iman yang 
kecil mengizinkan Tuhan untuk 
membesarkannya.

“Dan, sebarang, aku, Moroni, hen-
dak mengucapkan sedikit mengenai 
hal-hal ini, aku hendak memperlihat-
kan kepada dunia bahawa iman ada-
lah apa yang diharapkan dan bukan 
dilihat, kerananya, janganlah berban-
tah kerana kamu tidak melihat, kerana  
kamu tidak menerima kesaksian sam-
pai setelah pencubaan imanmu.
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“Kerana melalui imanlah maka 
Kristus memperlihatkan diri-Nya ke-
pada leluhur kita, setelah Dia bangkit 
dari yang mati; dan Dia tidak mem-
perlihatkan diri-Nya kepada mereka 
sampai setelah mereka memiliki iman 
kepada-Nya, kerana Dia tidak mem-
perlihatkan diri-Nya kepada dunia.

“Tetapi kerana iman manusia 
Dia telah memperlihatkan diri-Nya 
kepada dunia, dan memuliakan nama 
bapa, dan mempersiapkan jalan agar 
dengan demikian yang lain boleh 
menjadi pengambil bahagian dari 
kurnia surgawi, agar mereka boleh 
berharap akan hal-hal itu yang belum 
mereka lihat.

“Kerananya, kamu juga boleh me-
miliki harapan, dan menjadi pengam-
bil bahagian dari kurnia itu, jika saja 
kamu akan memiliki iman.” 7

Zarah iman yang paling berharga 
dan yang hendaknya kamu lindiungi 
serta pakai dalam cara manapun ada-
lah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 
Moroni mengajar mengenai kuasa 
iman itu dengan cara ini: “Dan tidak 
pernah ada pada waktu kapan pun 
siapa pun mengerjakan mukjizat  
sampai setelah iman mereka; kera-
nanya mereka lebih dahulu percaya 
kepada Putera Tuhan.” 8

Saya telah bercakap dengan seo-
rang wanita yang menerima mukjizat 
kekuatan yang cukup untuk bertahan 
kehilangan yang tak boleh dibayang-
kan dengan kemampuan sederhana 
untuk mengulangi tanpa henti: “Dia 
hidup, Sang Penebusku.” 9 Iman itu 
dan perkataan kesaksiaan itu masih 
ada semasa ingatan masa kanak- 
kanak dia pudar tetapi tidak dihapus-
kan sepenuhnya.

Saya terkejut ketika belajar ba-
hawa seorang perempuan lagi yang 
telah memgampuni seseorang yang 
telah menyalahi dia selama beberapa 
tahun. Saya terkejut dan bertanya 
kepadanya kenapa dia telah memilih 
untuk bertaubat dan mengabaikan 
begitu banyak tahun penganiayaan 
rohani.

Dia berkata diam-diam, “Itulah hal 
yang paling susah yang pernah saya 

lakukan. Saya cuma tahu bahawa 
saya mesti membuat itu. Jadi saya 
membuat demikian.” Iman dia ten-
tang Juruselamat akan mengampuni 
dia kalau dia mengampuni orang lain 
menyediakan dia dengan perasaan 
kedamaian dan harapan bila dia 
menghadapi kematian beberapa 
bulan saja selepas dia mengampuni 
pelawan dia yang tidak bertaubat.

Dia menanya saya, “Bila saya 
sampai di sana, apakah keadaan di 
syurga?”

Dan saya berkata, “Saya tahu dari 
apa yang telah saya dapat nampak 
tentang keupayaan anda untuk melak-
sanakan iman dan untuk mengampun, 
bahawa tempat itu akan menjadi satu 
kepulangan yang indah bagi anda.”

Saya mempunyai suatu dorongan 
lagi kepada mereka yang mahu tahu 
kalau iman mereka kepada Yesus 
Kristus cukup kuat agar mereka 
boleh bertahan dengan baik sampai 
akhir. Saya diberkati kerana mengenal 
beberapa orang di antara kamu yang 
sedang mendengar bila kaum lebih 
muda, lebih bertenaga, dan lebih 
berbakat lebih daripada kebanyakan 
mereka di sekililing kamu, namun 
kamu memilih untuk membuat apa 
yang akan Juruselamat buat. Dari 
kelimpahan kamu, kamu mendapat 
cara untuk membantu dan meno-
long mereka yang mungkin kamu 
mahu mengabaikan atau memandang 
rendah dari tempat kamu dalam 
kehidupan.

Ketika ujian yang susah datang, 
iman untuk bertahannya dengan baik 
akan menyertai kamu, dibina oleh 
bertindak pada kasih amal Kristus, 
melayani, dan mengampuni seperti 
Juruselamat akan melakukan tanpa 
perhatian kamu pada masanya.  
Kamu membikin dasar iman dari me-
nyayangi seperti Juruselamat sayangi 
dan melayani bagi-Nya. Iman kamu 
kepada-Nya menuju sampai membuat 
tindakan kasih amal yang akan mem-
bawa kamu harapan nanti.

Tiada masa bila terlalu lambat un-
tuk memperkuatkan dasar iman. Se-
lalu ada masa. Dengan iman kepada 

Juruselamat, kamu boleh bertaubat 
dan memohon bagi pengampunan. 
Ada seseorang yang dapat kamu am-
puni. Ada seseorang yang kepadanya 
dapat kamu berikan syukur. Ada sese-
orang yang dapat kamu layani. Kamu 
boleh membuat itu di mana-mana 
kamu berada tak kira betapa sepi dan 
ditinggalkan mungkin kamu rasa.

Saya tidak boleh berjanji suatu 
tamat bagi cabaran kamu. Saya tidak 
dapat memberi jaminan kepada kamu 
bahawa ujian kamu akan nampak 
untuk tinggal sekejap saja. Salah satu 
sifat cubaan dalam kehidupan ini 
adalah cubaan tersebut menyebab-
kan perasaan bahawa masa berlalu 
lebih perlahan-lahan sampai hampir 
berhenti sepenuhnya.

Ada alasan bagi itu. Pengetahuan 
akan alasan-alasan ini tidak memberi-
kan banyak hiburan, namun ia boleh 
memberi kamu sebuah perasaan ke-
sabaraan. Alasan itu datang dari satu 
fakta: dalam kasih sayang yang sem-
purna Mereka terhadap kamu, Bapa 
Syurgawi dan Juruselamat mahu agar 
kamu bersedia untuk berada bersama 
Mereka untuk hidup dalam keluarga 
selama-lamanya. Cuma mereka yang 
dicuci bersih lengkap melalui Korban 
Tebusan Yesus Kristus boleh berada 
di sana.

Ibu saya berjuang dengan kanser 
selama hampir 10 tahun. Rawatan 
serta pembedahan dan, akhirnya, 
wajiban untuk tinggal di katil dia 
merupakan beberapa ujian dia.

Saya ingat bapa saya berkata 
semasa dia memandang isterinya me-
ngambil nafas terakhirnya, “Seorang 
perempuan kecil telah pulang rumah 
untuk berehat.”

Sala satu penceramah di pengebu-
miannya ialah abang ipar dan kawan 
dia Presiden Spencer W. Kimball. 
Antara pujian yang dia berikan, saya 
ingat sesuatu macam ini: “Beberapa 
di antara kamu mungkin berfikir ba-
hawa Mildred menderita begitu lama 
dan banyak kerana kesalahan yang 
pernah dia buat mewajibkan ujian itu. 
Bukan, cuma Tuhan mahu menggilap 
dia sikit lagi.”
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Jika kita beriman kepada Yesus 
Kristus, masa yang paling susah serta 
yang paling mudah dalam kehidupan 
boleh menjadi sebuah berkat. Dalam 
semua keadaan, kita boleh memilih 
yang benar dengan bimbingan Roh. 
Kita mempunya injil Yesus Kristus 
untuk membentuk dan membimbing 
kehidupan kita kalau kita memilih-
nya. Dan dengan para nabi yang  
mewahyu kepada kita tempat kita 
dalam rancangan penyelamatan, kita 
boleh hidup dengan harapan yang 
sempurna dan perasaan kedamaian. 
Kita tidak pernah perlu merasa ba-
hawa kita seorang sendiri saja atau 

tidak disayangi dalam pelayanan 
Tuhan, kerana kita tidak begitu. Kita 
dapat merasakan kasih sayang Tuhan. 
Juruselamat telah berjanji para ma-
laikat di sebelah kiri dan kanan kita, 
untuk mengangkat kita.10 Dia selalu 
menggenapi firman-Nya.

Saya bersaksi bahawa Tuhan Bapa 
hidup dan bahawa Putera Terkasih-
Nya adalah Penebus kita. Roh Kudus 
telah meyakinkan kebenaran yang 
diajar dalam persidangan ini dan 
akan buat lagi ketika kamu men-
cari itu semasa kamu mendengar 
dan nanti menkaji pesan-pesan dari 
hamba Tuhan yang diizinkan yang 

berada di sini. Presiden Thomas S. 
Monson adalah nabi Tuhan kepada 
seluruh dunia hari ini. Tuhan menjaga 
kamu. Saya bersaksi demikian dalam 
nama Yesus Kristus, amin.
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