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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 3, 2011 
 

Roh Wahyu 

 

Elder David A. Bednar 

 

Dari Kuorum Dua Belas Rasul 

 

Saya menjemput anda untuk mempertimbangkan dua pengalaman yang semua atau sebahagian 
besar dari kita pernah mengalami dengan cahaya. 

 

Pengalaman pertama terjadi apabila kita memasuki bilik gelap dan menghidupkan butang lampu. 
Ingat bagaimana dalam sekelip banjir pencahayaan yang terang memenuhi bilik dan 
menyebabkan kegelapan lenyap. Apa yang sebelumnya tak terlihat dan tidak pasti menjadi jelas 
dan dapat dikenal. Pengalaman ini ditandai oleh pengakuan cahaya yang langsung dan 
mendedah. 

 

Pengalaman kedua terjadi apabila kita menyaksikan matahari terbit. Adakah anda ingat 
peningkatan cahaya yang lambat dan hampir tak terlihat di kaki langit? Berbeza dengan 
memasang lampu di bilik gelap, cahaya dari matahari terbit tidak akan muncul secara tiba-tiba. 
Sebaliknya, secara berperingkat dan terus intensitas cahaya meningkat, dan kegelapan malam 
digantikan oleh sinar pagi. Akhirnya, matahari itu fajar di kaki langit. Namun bukti visual 
kedatangan matahari adalah jelas sebelum matahari benar-benar muncul di atas cakrawala. 
Pengalaman ini ditandai oleh pngakuan cahaya yang halus dan berperingkat. 

 

Dari kedua-dua pengalaman biasa dengan cahaya, kita dapat belajar banyak tentang roh wahyu. 
Aku berdoa Roh Kudus akan mengilhami dan mengajar kita semasa kita fokus pada roh wahyu 
dan pola dasar di mana wahyu diterima. 
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Roh Wahyu 

 

Wahyu adalah komunikasi dari Tuhan kepada anak-anak-Nya di bumi dan salah satu berkat 
besar yang berkaitan dengan kurnia dan persahabatan tetap dari Roh Kudus. Nabi Joseph Smith 
mengajarkan, "Roh Kudus adalah pewahyu," dan "tidak ada seorangpun yang dapat menerima 
Roh Kudus tanpa menerima wahyu" (Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Joseph Smith, [2007], 
132). 

 

Roh wahyu sedia untuk setiap orang yang menerima oleh kuasa imamat yang sah pembaptisan 
dengan pencelupan untuk pengampunan dosa dan penumpangan tangan untuk kurnia Roh 
Kudus-- dan yang bertindak dengan iman untuk memenuhi perintah imamat untuk "menerima 
Roh Kudus." Berkat ini tidak terhad kepada pihak berkuasa ketua Gereja: melainkan, berkat ini 
ialah milik dan harus bekerja dalam kehidupan setiap lelaki, wanita, dan anak yang mencapai 
usia pertanggungjawaban dan masuk ke dalam perjanjian-perjanjian kudus. Keinginan tulus dan 
kelayakan mengundang roh wahyu ke dalam hidup kita. 

 

 

Joseph Smith dan Oliver Cowdery mendapatkan pengalaman yang berharga dengan roh wahyu 
sewaktu mereka menerjemahkan Kitab Mormon. Saudara ini belajar mereka boleh menerima 
pengetahuan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka jika mereka 
meminta dengan iman, dengan hati jujur, dengan percaya mereka akan menerima. Dan dari masa 
ke masa mereka semakin memahami roh wahyu biasanya berfungsi sebagai fikiran dan perasaan 
yang datang ke minda dan hati kita melalui kuasa Roh Kudus (lihat A&P 8:1-2; 100:5-8). Seperti 
Tuhan memerintahkan mereka, "Maka lihatlah, inilah Roh wahyu; lihatlah, inilah Roh yang 
dengannya Musa membawa anak-anak Israel melalui Laut Merah di atas tanah yang kering. 
Kerana itu, inilah kurniamu: terapkanlahu pada kurnia itu "(A&P 8:3-4). 

 

Saya menekankan frasa "terapkanlah pada kurnia itu” oleh kerana kaitannya dengan roh wahyu. 
Dalam tulisan suci, pengaruh Roh Kudus sering digambarkan sebagai "suara yang halus" (1 Nefi 
17:45; 1 Raja-raja 19:12; lihat juga 3 Nefi 11:3) dan "suara kelembutan yang sempurna" ( 
Helaman 5:30). Kerana Roh Kudus berbisik kepada kita secara lembut dan halus, mudah untuk 
memahami mengapa kita harus mengelakkan media yang tidak pantas, pornografi, dan zat dan 
perilaku yang berbahaya dan menagihkan. Alat-alat dari Musuh yang dapat merosakkan dan 
akhirnya menghancurkan kemampuan kita untuk mengenali dan bertindak atas mesej-mesej 
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halus dari Tuhan yang disampaikan oleh kuasa Roh-Nya. Setiap dari kita harus 
mempertimbangkan dengan serius dan merenungkan dengan berdoa bagaimana kita boleh 
menolak godaan iblis dan selayaknya “terapkanlah pada kurnia itu” bahkan roh wahyu dalam 
kehidupan peribadi kita dan keluarga. 

 

Pola Wahyu 

 

Wahyu-wahyu disampaikan dengan pelbagai cara, termasuk, contohnya, mimpi, penglihatan, 
perbualan dengan utusan surgawi, dan inspirasi. Beberapa wahyu diterima segera dan intensif, 
beberapa diakui secara berperingkat dan halus. Dua pengalaman dengan cahaya saya 
menjelaskan membantu kita untuk lebih memahami kedua-dua pola dasar wahyu. 

 

Sebuah lampu dihidupkan di bilik gelap ialah seperti menerima mesej dari Tuhan dengan cepat, 
lengkap, dan sekaligus. Banyak dari kita telah mengalami pola wahyu seperti yang kita telah 
diberikan jawapan atas doa-doa yang tulus atau telah diberikan arah atau perlindungan yang 
diperlukan, menurut kemahuan dan waktu Tuhan. Keterangan daripada pendedahan yang 
langsung dan mendedah tersebut dijumpai dalam tulisan suci, diceritakan dalam sejarah Gereja, 
dan dibuktikan dalam kehidupan kita sendiri. Memang, mukjizat ini memang terjadi. Namun, 
pola wahyu ini dialami lebih jarang dari biasa. 

 

Peningkatan ansur cahaya memancar dari matahari terbit adalah seperti menerima mesej dari 
Tuhan "baris demi baris, ajaran demi ajaran" (2 Nefi 28:30). Paling sering, wahyu datang sedikit 
demi sedikit dari masa ke masa dan diberikan sesuai dengan keinginan, kelayakan, dan persiapan 
kita. Komunikasi tersebut dari Bapa Surgawi secara berperingkat dan lembut "meresap ke dalam 
jiwamu bagaikan embun dari syurga" (A&P 121:45). Pola wahyu ini cenderung pada lebih 
umum daripada langka dan terbukti dalam pengalaman Nefi di saat ia mencuba beberapa cara 
yang berbeza sebelum berjaya memperoleh keping-keping kuningan dari Laban (lihat 1 Nefi 3-
4). Akhirnya, ia dipimpin oleh Roh ke Yerusalem "tanpa mengetahui sebulmnya apa yang [dia] 
harus lakukan" (1 Nefi 4:6). Dan dia tidak belajar bagaimana membina sebuah kapal yang 
pengerjaannya istimewa pada satu masa, melainkan, ia ditunjukkan oleh Tuhan "dari waktu ke 
waktu cara bagaimana [dia] harus mengerjakan kayu-kayu untuk kapal" (1 Nefi 18:1). 

 

Baik sejarah Gereja mahupun kehidupan peribadi kita penuh dengan contoh-contoh pola Tuhan 
untuk menerima wahyu "baris demi baris, ajaran demi ajaran.", Misalnya, kebenaran dasar dari 
Injil yang dipulihkan tidak disampaikan kepada Nabi Joseph Smith semua sekaligus dalam 
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Hutan Suci. Harta-harta tak ternilai diberikan apabila diperlukan dan pada waktu yang tepat. 

 

Presiden Joseph F. Smith menjelaskan bagaimana pola wahyu terjadi dalam hidupnya. 

 

"Sebagai budak ... Saya sering ... meminta Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa, 
agar saya boleh menerima kesaksian. Tetapi Tuhan menahan keajaiban dari saya, dan 
menunjukkan kebenaran, baris demi baris ... sampai ia membuat saya untuk mengetahui 
kebenaran dari puncak kepala saya ke tapak kaki saya, dan sampai keraguan dan ketakutan telah 
benar-benar dihapuskan dari saya. Dia tidak perlu menghantar seorang malaikat dari langit untuk 
melakukan hal ini, juga dia tidak harus berbicara dengan sangkakala malaikat. Oleh bisikan 
suara yang halus dari Roh Tuhan yang hidup, dia berikan kepada saya kesaksian yang saya 
miliki. Dan oleh prinsip dan kuasa ini dia akan berikan kepada semua anak manusia pengetahuan 
tentang kebenaran yang akan tetap bersama mereka, dan akan membuat mereka untuk 
mengetahui kebenaran, seperti diketahui Tuhan, dan untuk melakukan kemahuan Bapa seperti 
Kristus melakukannya. Dan tidak pernah akan sejumlah manifestasi yang menakjubkan 
mencapai hal ini. "(Gospel Doctrine: Selections from the Sermons and Writings of Joseph F. 
Smith, 1986, 7). 

 

Kita sebagai ahli Gereja cenderung untuk menekankan manifestasi rohani luar biasa dan 
dramatik sehingga kita mungkin tidak menghargai atau mengabaikan pola dengan mana Roh 
Kudus menyelesaikan pekerjaannya. "kesederhanaan caranya" (1 Nefi 17:41) menerima 
pengaruh rohani kecil dan berperingkat, yang dari masa ke masa dan dalam keseluruhannya 
merupakan jawapan yang dikehendaki atau arah yang kita perlukan, boleh menyebabkan kita 
untuk memandang "melampaui batas" ( Yakub 4:14). 

 

Saya telah bercakap dengan ramai orang yang mempersoalkan kekuatan kesaksian peribadi 
mereka dan meremehkan keupayaan rohani mereka kerana mereka tidak menerima wahyu yang 
kuat, kerap atau menakjubkan. Mungkin apabila kita merenungkan pengalaman Joseph di Hutan 
Suci, Paulus di jalan menuju Damsyik, dan Alma yang Muda, kita mempercayai sesuatu yang 
salah atau kurang di dalam diri kita jika kita tidak punyai pangalaman seperti pengalaman ini 
yang menakjubkan. Jika anda mempunyai pemikiran atau keraguan seperti ini, perlu diketahui 
bahawa anda cukup biasa. Teruskan maju dengan kepatuhan dan iman kepada Juruselamat. 
Apabila anda melakukannya, anda "tidak skan salah pergi" (A & P 80:3). 

 

Presiden Joseph F. Smith menasihati: "Tunjukkan saya Orang Suci Zaman Akhir yang harus 



50027122 General Conference 2 April, 2011 --- 45 Elder David A. Bednar, 348 Bahasa Melayu p.5 
 

bersandar pada mukjizat, tanda-tanda dan penglihatan agar mereka teguh di dalam Gereja, dan 
saya akan menunjukkan ahli gereja ... yang tidak bersih di hadapan Tuhan, dan yang berjalan di 
jalan yang licin. Tidak akan dengan manifestasi yang luar biasa kepada kita kita akan ditetapkan 
dalam kebenaran, tetapi dengan kerendahan hati dan kepatuhan kepada perintah-perintah dan 
hukum Tuhan" (Conference Report, April 1900, 40). 

 

Suatu pengalaman lain dengan cahaya membantu kita belajar suatu kebenaran tambahan 
mengenai "baris demi baris, ajaran demi ajaran" pola wahyu. Kadang-kadang matahari terbit 
pada pagi yang mendung atau berkabut. Kerana cuaca mendung, melihat cahaya lebih sukar, dan 
mengenalpasti masa yang tepat matahari terbit di atas kaki langit tidak mungkin. Tetapi pada 
pagi begitu kita tetap mempunyai cahaya yang cukup untuk mengakui hari baru dan melakukan 
urusan kita. 

 

Dengan cara yang sama, banyak kali kita menerima wahyu tanpa menyedari  bagaimana atau 
ketika kita menerima wahyu. Sebuah peristiwa penting dari sejarah Gereja menggambarkan 
prinsip ini. 

 

Pada musim semi, tahun 1829, Oliver Cowdery adalah seorang guru sekolah di Palmyra, New 
York. Apabila ia belajar tentang Joseph Smith dan pekerjaan menerjemah Kitab Mormon, Oliver 
merasa terkesan untuk menawarkan bantuan kepada nabi muda. Kerananya, ia pergi ke 
Harmony, Pennsylvania, dan menjadi juru tulis Joseph. Pemilihan waktu kedatangannya dan 
bantuan yang diberikannya penting sekali bagi penerjemahan Kitab Mormon. 

 

Juruselamat kemudian mewahyukan kepada Oliver bahawa sesering ia telah berdoa untuk 
bimbingan, ia telah menerima pengarahan dari Roh Tuhan. "Jika tidak demikian," Tuhan 
menyatakan, "engkau tidak akan datang ke tempat di mana engkau berada pada waktu ini. 
Lihatlah, engkau tahu bahawa engkau telah menanyakan kepadaKu dan Aku telah menerangi 
akalmu dan sekarang Aku menceriterakan kepadamu hal-hal ini supaya engkau mengetahui 
bahawa engkau talh diterangi oleh Roh kebenaran."(A & P 6:14-15). 

 

Jadi, Oliver menerima wahyu melalui Nabi Joseph Smith memberitahu kepadanya bahawa dia 
telah menerima wahyu. Rupanya, Oliver tidak mengenali bagaimana dan bila ia telah menerima 
arahan dari Tuhan dan memerlukan arahan ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang roh 
wahyu. Secara beribarat, Oliver telah berjalan dalam terang saat matahari terbit pada pagi 
mendung. 
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Dalam banyak ketidakpastian dan cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan 
menghendaki kita melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, untuk bertindak dan tidak untuk 
diperlakukan dan percaya kepadaNya. Mungkin kita tidak akan melihat malaikat, mendengar 
suara surgawi, atau menerima kesan rohani yang luar biasa. Kita sering maju terus dengan 
berharap dan berdoa--tapi tanpa jaminan mutlak-- bahawa kita bertindak sesuai dengan 
kemahuan Tuhan. Tapi sewaktu kita menetapi perjanjian kita dan mematuhi perintah-perintah, 
sewaktu kita berusaha suara konsisten untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik, kita boleh 
berjalan dengan keyakinan bahawa Tuhan akan membimbing langkah kita. Dan kita dapat 
berbicara dengan jaminan bahawa Tuhan akan mengilhami tuturan kita. Hal ini sebahagian erti 
dari tulisan suci yang menyatakan: "maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Tuhan" (A 
& P 121:45). 

 

Sewaktu anda mencari dan melaksanakan kepada roh wahyu, saya berjanji anda akan "berjalan 
di dalam terang Tuhan" (Yesaya 2:5; 2 Nefi 12:5). Kadang-kadang roh wahyu akan beroperasi 
secara segera dan intensif, kali lain secara halus dan berperingkat, dan sering kali begitu halus 
yang mungkin anda tidak sedar mengenalinya. Tetapi tanpa memperhatikan pola dimana berkat 
ini diterima, cahaya yang diberikannya akan menerangi dan memperbesarkan jiwa anda, 
mencerahkan pemahaman anda (lihat Alma 5:7; Alma 32:28), dan mengarahkan dan melindungi 
anda dan keluarga anda. 

 

Saya menyatakan kesaksian apostolik saya bahawa Bapa dan Anak hidup. Roh wahyu nyata—
dan dapat serta akan berfungsi dalam kehidupan peribadi kita dan dalam Gereja Yesus Kristus 
Orang Suci Zaman Akhir. Saya bersaksi kebenaran ini dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus, 
amin. 


