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Peluang Istimewa dalam Kehidupan 
 
Oleh Elder W. Christopher Waddell 
 
Dari Kuorum Tujuh Puluh 
 
Peristiwa yang besar dalam kehidupan seorang mubaligh adalah temu duga-nya yang 
terakhir dengan presiden misi.  Pada pusat temu duga itu adalah suatu bincangan yang di 
dalam-nya diingat kembali banyak pengalaman dan pelajaran yang didapati dalam 18 
atau 24 bulan. 
 
Walaupun banyak daripada pengalaman dan pelajaran ini mungkin biasa dalam 
pelayanan mubaligh, setiap misi adalah unik, dengan cabaran dan kesempatan yang akan 
mencuba dan menguji kita menurut keperluan dan personaliti kita sendiri. 
 
Lama sebelum meninggalkan rumah duniawi kita untuk melayani sebuah misi penuh-
waktu, kita sudah meninggalkan Ibu Bapa Syurgawi untuk menggenapi misi fana kita.  
Kita mempunyai seorang Bapa di Syurga, yang kenal kita—kekuatan dan kelemahan kita, 
kemampuan dan potensi kita.  Dia tahu siapa presiden misi dan rakan-rakan serta para 
ahli Gereja dan penyelidik yang kita perlu untuk menjadi seorang mubaligh, suami, dan 
ayah, dan pemegang imamat yang dapat kita jadi. 
 
Para nabi, pelihat, dan pewahyu menugaskan para mubaligh di bawah petunjuk dan 
pengaruh Roh Kudus.  Presiden-presiden misi yang diilhami mengarahkan pemindahan 
setiap enam minggu dan belajar dengan cepat bahawa Tuhan mengetahui di mana Dia 
mahu setiap mubaligh melayani. 
 
Beberapa tahun yang lalu, Elder Javier Misiego, dari Madrid, Spanyol, sedang melayani 
misi-nya di Arizona.  Pada waktu itu, panggilan misi-nya ke Amerika Syarikat dianggap 
tidak biasa, kerana kebanyakan orang dari Spanyol dipanggil untuk melayani di negara 
mereka sendiri. 
 
Pada tamat perjumpaan kecil dalam satu pancang, di mana dia dan rakan-nya dijemput 
berperan, Elder Misiego didekati oleh seorang ahli Gereja yang kurang aktif.  Ini 
merupakan kali pertama dalam banyak tahun bahawa orang lelaki ini—yang dibawa 
seorang kawan—telah masuk sebuah bangunan Gereja.  Elder Misiego ditanya kalau dia 
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kenal seorang bernama Jose Misiego di Madrid.  Bila Elder Misiego membalas bahawa 
itulah nama ayah-nya, lelaki ini terus bertanya dengan bersemangat beberapa soalan lagi 
untuk memastikan bahawa ayah elder itu adalah Jose Misiego itu.  Bila ditentukan 
bahawa mereka bercakap tentang orang yang sama, ahli yang kurang aktif itu bermula 
menangis.  “Ayah kamu adalah orang satu-satunya yang saya baptis dalam misi saya,” 
dia berkata dan menjelaskan macamana dia merasa bahawa dia gagal sebagai seorang 
mubaligh.  Dia mengaitkan tahun-tahun ketidakaktifan-nya pada perasaan kegagalan dan 
kemurungan, dengan memercayai bahawa dia, dalam satu cara atau yang lain, telah 
mengecewakan Tuhan. 
 
Lalu, Elder Misiego menjelaskan penting-nya mubaligh yang “merasa kalah” kepada 
keluarga-nya.  Dia memberitahu bahawa bapa-nya, yang dibaptis sebagai seorang dewasa 
muda, telah berkhawin di bait suci, bahawa Elder Misiego adalah anak keempat daripada 
enam, bahawa ketiga-tiga anak lelaki dan satu anak perempuan telah melayani misi 
penuh-waktu, bahawa semua aktif dalam Gereja, dan bahawa semua yang sudah 
berkhawin telah dimeteraikan di dalam bait suci. 
 
Orang yang kurang aktif itu bermula menangis.  Melalui usaha-nya, dia baru menyadari 
bahawa beratus-ratus kehidupan telah diberkati, dan Tuhan telah menghantar seorang 
elder dari Madrid, Spanyol ke suatu perjumpaan kecil di Arizona untuk memberitahunya 
bahawa dia bukan seseorang yang gagal.  Tuhan mengetahui di mana Dia mahu setiap 
mubaligh melayani. 
 
Dalam cara manapun yang Tuhan pilih untuk memberikati kita pada masa sebuah misi, 
berkat-berkat pelayanan mubaligh bukan bertujuan untuk berakhir ketika kita dilepaskan 
presiden pancang kita.  Misi kamu adalah masa pelatihan untuk sisa kehidupan kamu.  
Pengalaman, pelajaran, dan kesaksian yang diperoleh melalui pelayanan setia bertujuan 
untuk menyediakan sebuah dasar yang berpusat pada Injil yang akan bertahan sepanjang 
hidup dalam kefanaan dan kekekalan.  Namun, agar berkat-berkat terus selepas misi itu, 
ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi.  “Kerana semua orang yang menghendaki berkat 
dari tangan-Ku haruslah mentaati hukum yang telah ditetapkan untuk berkat itu serta 
persyaratannya” (A&P 132:5).  Asas ini diajarkan dalam cerita Keluaran. 
 
Selepas menerima suruhan-nya dari Tuhan, Musa kembali ke Mesir untuk memimpin 
bangsa Israel keluar dari perhambaan.  Tulah demi tulah gagal untuk memastikan 
kemerdekaan mereka, yang mengakibatkan tulah kesepuluh dan terakhir: “Sebab pada 
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malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung [di tanah Mesir] akan 
Kubunuh” (Keluaran 12:12). 
 
Bagi perlindugan terhadap “si Pemusnah” (ayat 23), Tuhan mengarahkan umat-Nya 
untuk menawarkan sebuah pengorbanan, seekor domba “tidak bercela” (ayat 5), dan 
untuk mengumpulkan darah dari pengorbanan itu.  Lalu mereka disuruh bahawa 
“darahnya haruslah diambil” dan diletakkan di tempat masuk dari setiap rumah—“pada 
kedua tiang pintu dan pada ambang atas” (ayat 7)—dengan janji ini:  “Apabila Aku 
melihat darah itu, maka Aku akan lewat daripada kamu.  Jadi tidak akan ada tulah 
kemusnahan di tengah-tengah kamu” (ayat 13). 
 
 “Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN” (ayat 
28).  Mereka menawarkan pengorbanan itu, mengumpulkan darah dari-nya, dan 
meletakkannya pada rumah mereka.  “Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-
tiap anak sulung di tanah Mesir” (ayat 29).  Musa dan bangsa-nya, menurut perjanjian 
Tuhan, dilindungi. 
 
Darah itu yang digunakan bangsa Israel, yang melambangkan Korban Tebusan 
Juruselamat, ialah suatu akibat dari pengorbanan yang mereka tawarkan.  Namun,  
pengorbanan dan darah sahaja tidak cukup untuk mendapat berkat terjanji.  Tanpa 
pemakaian darah pada tiang pintu pengorbanan itu ialah sia-sia. 
 
Presiden Monson telah mengajar:  “Pekerjaan mubaligh susah.  Itu menghabiskan tenaga; 
itu membebani kemampuan; itu mewajibkan usaha yang terbaik....Tiada pekerjaan lain 
yang mewajibkan lebih masa atau kesetiaan yang lebih besar atau pengorbanan begitu 
dan doa yang begitu kuat” (“That All May Hear,” Ensign, Mei 1995, 49). 
 
Sebagai akibat dari “korban” itu, kita kembali dari misi kita dengan kurnia-kurnia 
sendiri.  Kurnia iman.  Kurnia kesaksian.  Kurnia pemahaman peranan Roh.  Kurnia 
pengkajian Injil secara harian.  Kurnia dari melayani Juruselamat kita.  Kurnia dalam 
bentuk kitab-kitab suci yang dipakai habis, salinan Mengkhotbahkan Injil-Ku yang 
sobek, catatan-catatan harian dari misi, dan hati-hati yang bersyukur.  Namun, sama 
seperti anak-anak Israel, berkat-berkat yang berterusan yang berkaitan dengan pelayanan 
mubaligh mewajibkan pemakaian selepas korban itu. 
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Beberapa tahun yang lalu, semasa Sister Waddell dan saya memimpin Misi Spanyol 
Barcelona, saya biasanya memberikan satu tugas lagi kepada setiap orang mubaligh 
dalam temu duga terakhir mereka.  Bila mereka pulang rumah mereka diminta untuk, 
dengan segera, mengambil masa untuk menimbangkan semua pelajaran dan kurnia yang 
disediakan bagi mereka oleh seorang Bapa di Syurga yang murah hati.  Mereka diminta 
untuk, secara berdoa, menaraikan dan menimbangkan macamana mereka boleh memakai 
pelajaran itu dalam kehidupan selepas misi: pelajaran yang akan menyentuh setiap segi  
kehidupan mereka—pendidikan dan pilihan kerjaya, pernikahan dan anak-anak, 
pelayanan Gereja yang akan datang, serta, yang paling penting, siapa yang akan mereka 
jadi dan perkembangan mereka berterusan sebagai murid Yesus Kristus. 
 
|v17 
Tidak terlalu lambat bagi seorang mubaligh yang sudah pulang untuk menimbangkan 
pelajaran yang didapati melalui pelayanan-nya yang setia dan memakai itu dalam 
kehidupan-nya dengan lebih rajin.  Semasa kita buat begitu, kita akan merasa pengaruh 
Roh lebih kuat dalam kehidupan kita, keluaraga kita akan diperkuatkan, dan kita akan 
menjadi lebih rapat dengan Juruselamat kita dan Bapa di Syurga.  Dalam suatu 
persidangan umum dulu, Elder L. Tom Perry memberi jemputan ini:  “Saya menyuruh 
kamu sekalian mubaligh yang sudah kembali untuk memperbarui tekad kamu, untuk 
mendapat lagi keinginan dan perasaan pelayanan mubaligh.  Saya menyuruh kamu untuk 
memiliki kelihatan, untuk menjadi, dan untuk berperan seperti seorang hamba Bapa kita 
di Syurga...Saya mahu berjanji kamu bahawa ada berkat-berkat hebat tersedia bagi kamu 
jika kamu terus maju dan bertahan dengan semangat itu yang pernah kamu miliki sebagai 
seorang mubaligh penuh-waktu” (“The Returned Missionary,” Liahona. Jan. 2002, 
88,89; Ensign, Nov. 2001, 77). 
 
Sekarang, kepada orang remaja yang belum melayani suatu misi penuh-waktu, saya 
berkongsi nasihat Presiden Monson yang diberi pada Okotber yang lalu: “Saya 
mengulangi apa yang para nabi dahulu ajarkan—bahwa setiap remaja putra yang layak 
dan mampu hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani misi. Pelayanan misionaris 
adalah tugas keimamatan—tanggung jawab yang Tuhan harapkan dari kita yang telah 
diberi sedemikian banyak” (“Saat Kita Bertemu Bersama Lagi,” Liahona dan Ensign, 
Nov. 2010, 5-6). 
 
Sama seperti dengan para mubaligh dahulu dan sekarang, Tuhan kenal kamu dan 
mempunyai pengalaman misi yang tersedia bagi kamu.  Dia kenal presiden misi kamu 
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serta istri-nya yang indah, yang akan menyayangi kamu sebagai anak mereka sendiri dan 
yang akan mencari ilham dan arahan demi kamu.  Dia kenal setiap rakan kamu dan apa 
yang akan kamu belajar dari mereka.  Dia kenal setiap kawasan di mana akan kamu 
layani, ahli-ahli Gereja yang akan kamu jumpa, orang-orang yang akan kamu ajar, serta 
kehidupan-kehidupan yang akan kamu sentuh selama kekekalan. 
 
Melalui pelayanan setia dan pengorbanan rela kamu, misi kamu akan menjadi suatu 
pengalaman suci bagi-mu.  Kamu akan bersaksi mukjizat penukaran hati semasa Roh 
bekerja melalui kamu untuk menyentuh hati mereka yang kamu ajar. 
 
Semasa kamu bersedia untuk melayani, ada banyak untuk dibuat.  Untuk menjadi seorang 
hamba Tuhan akan mewajibkan lebih daripada ditetapkan, memakai tanda nama, atau 
masuk pusat pelatihan mubaligh.  Itulah sebuah proses yang bermula lama sebelum kamu 
dipanggil “Elder.” 
 
Tibalah di misi kamu dengan kesaksian sendiri tentang Kitab Mormon, diperoleh melalui 
pengkajian dan doa.  Kitab Mormon merupakan bukti yang kuat terhadap ketuhanan 
Kristus.  Kitab Mormon juga merupakan bukti bagi Pemulihan melalui Nabi Joseph 
Smith.  Sebagai seorang mubaligh, kamu pertama-tama mesti mempunyai satu kesaksian 
pribadi bahawa Kitab Mormon adalah benar.  Kesaksian Roh Kudus akan menjadi fokus 
utama dalam pengajaran kamu.  (Lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku: Buku Panduan Untuk 
Pelayanan Misionaris [2004], 103, 108.) 
 
Tibalah di misi kamu layak bagi penemanan Roh Kudus.  Dalam perkataan Presiden Ezra 
Taft Benson: “Roh adalah bahagian yang paling penting dalam pekerjaan ini.  Ketika 
Roh meningkatkan panggilan kamu, kamu dapat melaksanakan mukjizat-mukjizat demi 
Tuhan di ladang misi.  Tanpa Roh, kamu tidak akan pernah berjaya tak kira bakat dan 
kemampuan kamu.” (Dalam Mengkhotbahkan Injil-Ku. 176.) 
 
Tibalah di misi kamu bersedia untuk bekerja.  Keberjayaan sebagai seorang mubaligh 
akan diukur terutama dari tekad kamu untuk mencari, mengajar, membaptiskan, dan 
menetapakan.  Kamu akan diharapkan untuk bekerja secara efektif setiap hari, 
memberikan usaha kamu yang terbaik untuk membawa jiwa kepada Kristus. (Lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 10-11.) 
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Saya mengulangi jemputan Elder M. Russell Ballard, yang diberikan dulu kepada 
sekumpulan orang remaja yang sedang bersedia untuk melayani: “Kami menengok 
kepada kamu, saudara-saudara saya dari Imamat Harun.  Kami perlu kamu.  Seperti 
2,000 serdadu teruna Helaman, kamulah juga anak-anak Tuhan secara rohani, dan kamu 
juga dapat diperkuatkan dengan kuasa untuk membina dan membela kerajaan-Nya.  
Kami perlu agar kamu untuk mengikat perjanjian-perjanjian kudus, sama seperti mereka.  
Kami perlu agar kamu taat tengan tepat dan setia, sama seperti mereka” (“The Greatest 
Generation of Missionaries,” Liahona dan Ensign, Nov. 2002, 47). 
 
Ketika kamu menerima jemputan ini, kamu akan belajar satu pelajaran yang hebat, 
seperti Elder Misiego dan semua yang sudah dengan setia melayani, pulang, dan 
memakaikan.  Kamu akan belajar bahawa perkataan nabi kita, Presiden Thomas S. 
Monson, adalah benar: “Peluang misi yang istimewa adalah milik kamu.  Berkat-berkat 
kekekalan menunggu kamu.  Kamu mempunyai keistimewaan untuk menjadi peserta, 
bukan penonton, dalam pelayanan keimamatan” (Ensign, Mei 1995, 49).  Dalam nama 
Yesus Kristus, amin. 


