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Saya berpeluang untuk menghadiri banyak pera-
yaan kebudayaan yang diadakan bersama dengan 
pembaktian bait suci. Saya suka semua perayaan 

itu, termasuk yang terkini di Phoenix, Arizona, Amerika 
Syarikat, pada bulan November lepas.

Para remaja Orang Suci Zaman Akhir yang mengambil 
bahagian dalam perayaan kebudayaan itu berikan pro-
gram yang bagus dan yang tidak dapat dilupai. Tahun lalu 
di Phoenix, sebelum perayaan itu, saya memberitahu para 
peserta, “Kamu anak-anak cahaya.”

Saya ingin semua remaja Gereja tahu bahawa mereka 
ialah anak-anak cahaya. Sebab itu, mereka mempunyai 
satu tanggungjawab untuk menjadi “cahaya dalam du-
nia” (Filipi 2:15). Mereka ada satu tanggungjawab untuk 
mengongsikan kebenaran Injil. Mereka mempunyai satu 
panggilan untuk berdiri sebagai mata arah bait suci, me-
mancarkan cahaya Injil dalam dunia yang menjadi sema-
kin gelap. Mereka mempunyai satu tugas untuk menjaga 
cahaya mereka supaya ia menyala dengan terang.

Supaya kita boleh menjadi “teladan bagi semua orang 
yang percaya” (1 Timotius 4:12), kita diri sendiri harus 
percaya. Kita mesti mengembang iman yang diperlukan 
untuk hidup secara rohani dan untuk memancarkan ca-
haya untuk orang lain. Kita mesti membela kesaksian kita 
sehingga ia menjadi sokongan hidup kita.

Di antara cara-cara yang paling berkesan untuk mem-
perolehi dan menjaga iman yang kita perlukan hari ini 

adalah untuk membaca dan mengaji kitab suci dan untuk 
berdoa selalu. Kepada para remaja Gereja, saya kata, 
jika kamu belum buat demikian, kembangkan hari ini 
satu tabiat untuk mengaji kitab suci dan berdoa setiap 
hari. Tanpa kedua-kedua tabiat penting ini, pengaruhan 
duniawi dan realiti kehidupan boleh melemahkan atau 
memadamkan cahaya kamu.

Masa remaja tidak senang. Masa ini ialah masa yang 
penting, di mana Setan akan menggoda kamu dengan 
sedaya upaya untuk memikat kamu dari jalan yang akan 
membawa kamu balik ke syurga. Tetapi semasa kamu 
membaca, berdoa, melayan dan mematuh, kamu akan 
lebih memahami “terang yang bersinar dalam kegelapan” 
(A&P 6:21), Teladan dan kekuatan—kita—mahupun 
Tuhan Yesus Kristus. Dia ialah cahaya yang kita tegakkan 
untuk melenyapkan kegelapan (lihat 3 Nefi 18:24).

Dengan satu kesaksian yang kukuh tentang Juruselamat 
dan Injil-Nya yang sudah dipulihkan, kamu mempunyai 
peluang yang tidak terhad untuk bersinar. Peluang-pe-
luang itu mengeliling kamu setiap hari, dalam apapun 
keadaan kamu berada. Apabila kamu mengikut teladan 
Juruselamat, kamu akan berpeluang untuk menjadi satu 
cahaya, dalam kehidupan orang di sekeliling kamu—ahli-
ahli keluarga, rakan sekelas, rakan sekerja, kenalan, atau 
orang asing.

Apabila kamu satu cahaya kepada dunia ini, orang di 
sekeliling kamu akan merasa satu roh yang istimewa yang 
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akan menggalak mereka untuk bercampur gaul dengan 
kamu dan untuk mengikut teladan kamu.

Saya merayu para ibubapa dan pemimpin remaja kita un-
tuk menolong mereka berdiri kukuh demi kebenaran dan 
kesolehan. Mengembangkan perspektif mereka tentang pe-
lajaran, pemahaman, dan pelayanan dalam kerajaan Tuhan. 
Binakan kekuatan dalam mereka untuk menahan godaan 
dunia. Berikan mereka kehendak untuk berjalan pada jalan 
kemurnian dan iman, untuk berdoa, dan untuk memandang 
ke syurga sebagai sokongan mereka.

Kepada remaja, saya berkata, Bapa Syurgawi kita me-
nyayangi kamu. Semoga kamu merasa kasih sayang dari 
para pemimpin Gereja kamu. Semoga kamu berhasrat 
untuk melayan Bapa Syurgawi kamu dan Putera-Nya. Dan 
semoga kamu sentiasa berjalan pada kebenaran dan ber-
diri sebagai satu cahaya di kalangan anak-anak Tuhan.

MENGAJAR DARI PESANAN INI

Timbang untuk berbincang dengan orang yang 
kamu ajar apakah erti untuk menjadi seorang “[anak] 
cahaya.” Apakah tanggungjawab dari peranan itu? 
Kamu boleh berbincang tentang masa apabila cahaya 
mereka lebih terang dan apakah sebabnya cahaya 
itu lebih terang? Bertimbang untuk menanya mereka 
untuk memikir tentang seorang, seperti seorag remaja, 
seorang rakan sekerja, atau seorang ahli keluarga, yang 
mungkin perlukan cahaya. Kemudian kamu boleh ber-
doa bersama tentang satu cara untuk kongsikan cahaya 
bersama orang itu.

REMAJA
Mata Arah Cahaya

Presiden Monson mengajar bahawa para remaja 
Gereja “mempunyai satu panggilan untuk berdiri 

sebagai mata arah bait suci, memancarkan cahaya Injil 

dalam dunia yang menjadi semakin gelap.” Dia berikan 
beberapa contoh kamu boleh mencapai tujuan ini:

Kongsikan Injil
Percaya
Kembangkan iman
Menjadi satu cahaya kepada orang lain
Membela kesaksian kamu sehingga ia menjadi sokongan 

kehidupan kamu
Membaca dan mengaji kitab suci
Selalu berdoa
Melayan
Mematuh

Bertimbang untuk menilai diri sendiri dari skala 1 ke 
5 dalam setiap bahagian di atas. Untuk bahagian-ba-
hagian yang bernilai lebih kecil, kamu boleh mengaji 
topik-topik itu dalam kitab suci atau carikan matlumat 
di LDS.org. Selepas kamu mengaji topik-topik ini, kamu 
boleh fikir tentang cara kamu boleh memperkuatkan 
bahagian-bahagian ini dan tetapkan matlamat untuk 
berbuat demikian.

KANAK-KANAK
Sinarkan Cahaya Kamu

Sebagai seorang anak Tuhan, kamu ialah seorang 
anak cahaya. Kamu boleh memperolehi lebih cahaya 

dengan mengikut Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
Yesus Kristus dan Bapa Syurgawi menyayangi kamu 
dan hendakkan kamu untuk bersinar untuk orang lain 
dan memimpin mereka kepada Kristus. Kamu boleh 
bersinar apabila kamu metaati perintah, seperti berdoa 
dan membaca kitab suci. Lukiskan beberapa bintang 
pada sekeping kertas dan melabelkan mereka dengan 
idea-idea bagaimana kamu boleh bersinar untuk orang 
lain sebagai satu teladan Yesus Kristus (sebagai contoh, 
“menghadiri gereja,” atau “menolong keluarga saya”).
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Ini sebahagian siri Pesanan Pengajaran 
Berkunjung tentang sifat-sifat ilahi 
Juruselamat.

Yesus berfirman, “Orang yang 
terbesar antara kamu mesti 

menjadi seperti yang terkecil dan 
pemimpin mesti menjadi seperti 
hamba. Siapakah yang lebih mu-
lia, orang yang duduk makan atau 
orang yang melayani dia? Tentu 
orang yang duduk makan. Tetapi 
Aku ada antara kamu sebagai orang 
yang melayan” (Lukas 22:26–27).

“Juruselamat ialah teladan tera-
gung kita tentang kuasa kerendahan 
hati dan submisif. Kerana Dia me-
nyerah kehendak-Nya kepada Bapa 
dan mendatangkan satu kejadian 
yang paling berkuasa dalam sejarah. 
Mungkin kata-kata yang paling ku-
dus dalam semua kitab suci adalah, 
‘Janganlah turut kehendak-Ku, me-
lainkan kehendak-Mu berlakulah’ 
(Lukas 22:42).” 1

Sebagai pengikut Yesus Kristus 
kita selalu ingin menjadi seperti 
Dia. “Kelembutan hati adalah 
penting kepada kita untuk men-
jadi seperti Kristus,” kata Elder 
Ulisses Soares dari Tujuh Puluh. 
Tanpa kelembutan hati, kita tidak 
berupaya untuk mengembangkan 
kemurnian lain. Menjadi lembut hati 

Sifat-sifat Ilahi Yesus Kristus: 
Lembut dan Rendah Hati

tidak bererti kelemahan, ia bererti 
berkelakuan dengan kebaikan hati, 
tunjukkan kekuatan, ketenangan, 
harga diri yang sihat, dan kawalan 
diri.” 2 Semasa kita berusaha untuk 
mengembangkan sifat ini, kita akan 
mendapati bahawa “menyerahkan 
kehendak kita kepada Bapa dengan 
rendah hati mendatangkan pe-
merkasaan Tuhan—kuasa keren-
dahan hati. Ia ialah kuasa untuk 
menentang percubaan kehidupan, 
kuasa ketenangan, kuasa harapan, 
kuasa satu jantung yang berdenyut 
dengan kasih sayang dan kesaksian 
tentang Juruselamat Yesus Kristus, 
mahupun kuasa penebusan.” 3

Ayat-ayat Suci Tambahan
Matius 26:39; Yohanes 5:30;  
Mosia 3:19; Helaman 3:35

Dari Tulisan Suci
Salah satu masa yang paling 

manis dan paling berkuasa dalam 
pelayanan Kristus adalah apabila 
Dia membasuh kaki para rasul-Nya. 
“Yesus berdiri, menanggalkan ju-
bah-Nya lalu mengikat sehelai tuala 
pada pinggang-Nya. Dia menuang 
air ke dalam sebuah besen lalu 
mula membasuh kaki pengikut-pe-
ngikut-Nya dan mengeringkannya 

dengan tuala yang terikat pada 
pinggang-Nya” (Yohanes 13:4–5).

Semasa Juruselamat memper-
kenalkan tatacara ini, para rasul 
mungkin merasa terharu bahawa 
Tuhan dan Guru mereka melutut 
di depan mereka dan melaku-
kan pelayanan yang lembut hati. 
Kemudian Yesus jelaskan ajaran 
yang Dia ingin mereka dan kita 
belajar:

“Jika Aku sebagai Tuhan dan 
Guru kamu sudah membasuh 
kaki kamu, maka kamu wajib 
saling membasuh kaki.

 “Aku sudah memberikan tela-
dan kepada kamu semua, supaya 
kamu juga melakukan apa yang 
sudah Aku lakukan untuk kamu” 
(Yohanes 13:14–15).
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Timbangkan Ini
Bagaimana kerendahan hati boleh 
menolong kita menyayangi seperti 
Juruselamat?

Kajikan bahan ini dengan berdoa dan carikan perkara untuk dikongsikan. 
Bagaimana pemahaman tentang hidup dan peranan Juruselamat boleh meningkat 
iman kamu kepada Dia dan memberkat mereka yang kamu jaga melalui pengajaran 
berkunjung? Untuk maklumat lebih lanjut, layari reliefsociety.lds.org.

Iman, Keluarga, Pertolongan


