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Cintailah Ibu Anak Perempuanmu 
 
Oleh Elaine S. Dalton 
 
Presiden Umum Remaja Puteri 
 
Tiadak ada sebarang perkataan pun dapat menghuraikan masa kudus bila seorang bapa 
memegang bayi anak perempuannya buat kali pertama.  Pada musim panas ini, tiga orang 
anak lelaki kami menjadi bapa kepada anak perempuan.  Bila saya lihat anak lelaki saya, 
Jon, seorang pemain Rugby yang kasar dan kuat, memegang anak perempuannya, dia 
memandang bayi itu dengan kelembutan yang takzim dan kemudian dia memandang saya 
dengan satu wajah yang seolah-olahnya menanya – “Bagaimana saya membesarkan anak 
puteri ini?” 
 
Pagi ini saya ingin berucap kepada anak lelaki kami dan semua bapa.  Bagaimana 
seorang bapa boleh membesarkan seorang anak perempuan yang gembira dan bersopan 
santun dalam dunia yang semakin bahaya?  Jawapannya sudah diajar oleh para nabi 
Tuhan.  Jawapan ini ringkas dan benar—“Perkara yang terpenting yang dapat 
dilaksanakan oleh seorang bapa kepada anak[ perempuannya] adalah untuk mencintai 
ibunya.” 1  Melalui cara kamu mencintai ibunya, kamu akan mengajar anak 
perempuanmu tentang kelembutan, kesetiaan, kehormatan, belas kasihan, dan ketaatan.  
Dia akan belajar dari teladanmu tentang perkara yang diharapkan dari remaja putera dan 
mutu seorang suami masa depan.  Kamu boleh menunjukkan anak perempuanmu bahawa 
dia harus berharapan untuk mengahwini seorang  yang akan mencintai dia dan 
menghormati dia melalui cara kamu mencintai dan menghormtai isterimu.  Teladanmu 
akan mengajar dia untuk menghargai kewanitaan.  Kamu sekarang menunjukkan dia 
bahawa dia seorang puteri Bapa Syurgawi, yang menyayangi dia. 
 
Cintailah ibunya supaya perkahwinanmu menjadi selestial.  Perkahwinan bait suci demi 
keabadian bernilai usaha hebat dan keutamaan paling tinggi kamu.  Hanya selepas Nefi 
nabis membina bait suci dalam belantara, barulah dia berkata, “Dan … kami hidup 
dengan cara kebahagiaan.”  “Cara kebahagiaan” ini terdapat dalam bait suci.  Ia ialah 
penjagaan perjanjian.  Jangan biarkan sebarang pengaruhan datang ke dalam hidup atau 
rumahmu yang akan menyebabkan kamu untuk mengkompromikan perjanjian atau 
komitmen kamu terhadap isteri dan keluarga kamu. 
 
Dalam program Remaja Puteri, kami menolong anak perempuanmu untuk memahami 
identitinya sebagai seorang anak Bapa Syurgawi dan kepentingan untuk tetap berbudi 
mulia dan berkelayakan untuk menerima berkat bait suci dan perkahwinan bait suci.  
Kami mengajar anak perempuanmu tentang kepentingan membuat dan menjaga 
perjanjian kudus.  Kami mengajar dia membuat komitmen untuk berhidup supaya dia 
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selalunya berkelayakan untuk memasuki bait suci dan tidak membenarkan sebarang pun 
untuk menangguh, menggangu, atau menghalangkan dia dari matlamat ini.  Teladanmu 
usebagai bapanya, lebih berpengaruhan dari kata-kata kami.  Remaja Puteri risau tentang 
bapa mereka.  Kebanyakan mereka mengatakan bahawa keinginan yang terbesar mereka 
adalah untuk bersama keluarga mereka buat keabadian.  Mereka ingin kamu bersama 
mereka bila mereka masuk ke bait suci atau berkahwin di sana.  Bantukan anak 
perempuanmu untuk bersedia dan tetap berkelayakan untuk memasuki bait suci.  Bila dia 
berusia dua belas, bawakan dia bersama kamu ke bait suci untuk melaksanakan 
pembaptisan untuk nenek moyangmu dan orang lain juga.  Dia akan menghargai memori 
in selama-lamanya. 
 
Budaya popular hari ini cuba untuk menghakiskan dan menghina peranan kamu sebagai 
seorang bapa bangsa dan bapa dan mengecilkan tanggungjawab kamu yang terpenting.  
Ini sudah dikurniakan kepada kamu “Menurut tujuan Tuhan,” dan sebagai seorang bapa 
kamu “mengetuai keluarga [kamu] dengan kasih sayang dan kesolehan, dan 
bertanggungjawab menafkahi keperluan kehidupan dan memberi perlindungan bagi 
keluarga [kamu].” 
 
Para bapa, dengan definasi, kamulah penjaga rumah, isteri, dan kanak-kanakmu.  Hari 
ini, “bukanlah senang untuk melindungi keluarga dari pencerobohan kejahatan untuk 
memasuki fikiran dan roh….Pengaruhan ini boleh masuk ke rumah dengan bebas.  Setan 
[memang cerdik].  Dia tidak perlu memecahkan pintun untuk memasuki rumah.” 
 
Para bapa, kamu mesti menjadi penjaga hemah.  “Seorang pemegang imamat adalah 
berbudi mulia.  Sikap yang berbudi mulia membayangkan bahawa [kamu memiliki] 
fikiran yang suci dan tindakan yang tulen….Hemah adalah … satu ciri ketuhanan….[Ia] 
serupa dengan kekudusan.”  Nilai-nilai Remaja Puteri adalah  ciri Kristus termasuk nilai 
hemah.  Kami memanggil kamu untuk menyertai kami untuk memimpin dunia ini dalam 
kepulangan hemah.  Untuk membuat demikian, kamu “mesti menjalankan hemah dan 
kekudusan” dengan menyikirkan perihal yang jahat dan yang tidak selaras dengan 
seorang yang memegang imamat kudus Tuhan dari kehidupan kamu.  “Biarlah hemah 
mengisi fikirnamu dengan tidak ada hentinya; maka rasa percayamu akan menjadi kuat di 
hadiran Tuhan; dan …Roh Kudus akan menjadi rakanmu terus menerus.”  Jadi, 
berwaspada tentang apa yang kamu tonton dalam media hiburan atau bahan terbitan.  
Hemah peribadimua akan menjadi teladan kekuatan benar dan keberanian moral kepada 
anak perempuan dan anak lelakimu.  Dengan menjadi penjaga hemah dalam hidupmu, 
rumamu, dan kehidupan anak-anakmu, kamu menunjukkan kasih sayang yang beanr 
kepada isteri dan anak perempuanmu   .  Kesucian peribadi kamu akan memberi kuasa 
kepada kamu. 
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Kamu seorang penjaga anak perempuanmu lebih dari makna kesahan sahaja.  Menjadi 
aktif dalam hidupnya.  Biarkan dia tahu tentang prinsip moral, jangkaan, harapan dan 
impianmu demi kejayaan dan kebahagiaannya.  Menemu duga dia, mengetahui rakannya, 
dan juga teman lelakinya bila masa itu sampai.  Membantu dia untuk memahami 
kepentingan pendidikan.  Menolong dia untuk memaham bahawa asas kesopanan adalah 
satu perlindungan.  Menolong dia untuk memilih music dan media yang menjemputkan 
Roh dan yang selaras dengan identity ketuhanannya.  Menjadi sebahagian yang aktif 
dalam hidupnya.  Dan jika, pada masa remajanya, dia belum balik dari satu janji temu 
pada masa yang ditetapkan, pergi carikan dia.  Dia akan melawan dan memberitahu kamu 
bahawa kamu sudah musnahkan kehidupan sosialnya, tetapi dalam jiwanya dia tahu 
bahawa kamu menyayangi dia dan kamu adalah penjaganya. 
 
Kamu bukan lelaki yang biasa.  Sebab kegagahan kamu dalam dunia prafana, kamu 
melayak untuk menjadi pemimpin dan untuk memiliki kuasa imamat.  Di sana, kamu 
menunjukkan “iman yang amat besar dan pekerjaan yang baik,” dan sekarang kamu juga 
melakukan yang sama di sini.  Imamat kamu mengasingkan kamu.  Dalam beberapa 
minggu, tiga orang anak lelaki kami akan memberi anak-anak perempuan mereka satu 
nama dan berkat.  Saya harap mereka akan menerima banyak berkat imamat dari bapa 
mereka selepas ini, kerana dalam dunia ini, mereka perlukan berkat-berkat itu.  Anak 
perempuanmu akan menghargai imamat dan berazam bahawa inilah yang dia inginkan 
dalam rumah tangga dan keluarganya pada masa depan.  Sentiasa ingatkan “bahawa hak-
hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa syurga” dan “tidak 
juga ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran.” 
 
Para bapa, kamu adalah wira anak perempuanmu.  Bapa saya wira saya.  Bila saya 
seorang budak, saya menunggu dia balik dari kerja setiap petang pada anak tangga rumah 
kami.  Dia mengangkatkan saya dan memusingkan saya dan kemudian meletakkan kaki 
saya di atas kasutnya, dan kami menari masuk ke rumah.  Saya suka cabaran untuk 
mengikuti langkahnya.  Saya masih suka cabaran itu. 
 
Para bapa, tahukah kamu bahawa kesaksianmu mempunyai satu pengaruhan yang kuat 
kepada anak perempuanmu.  Saya tahu bahawa bapa saya mempunyai satu kesaksian.  
Saya tahu bahawa dia menyayangi Tuhan.  Dan sebab bapa saya menyayangi Tuhan, saya 
juga menyayangi Tuhan.  Saya tahu bahawa dia mengambil berat tentang balu-balu 
kerana dia gunakan cutinya untuk mengecatkan rumah seorang balu di sebelah rumah 
kami.  Saya fikir itu adalah satu cuti yang paling seronok kerana dia mengajar saya 
bagaimana untuk mengecat!  Kamu akan memberkat hidup anak perempuanmua buat 
banyak tahun jika kamu mencarikan cara untuk  bersama dia dan mengongsikan 
kesaksianmu bersama dia. 
 



October 2011 Sunday Morning Session---44 Elaine S. Dalton 348 Malay p. 4 

Dalam Kita Mormon, Abis menukar hati kerana bapanya mengongsikan penglihatan 
yang luar biasa dengan dia.  Buat banyak tahun selepas itu, dia meyimpankan 
kesaksiannya dalam hatinya dan hidup dengan soleh dalam satu masyarakat yang jahat.  
Kemudian sampainya masa dia tidak boleh terus menjadi diam-diam, dia lari dari rumah 
ke rumah untuk mengongsikan kesaksiannya dan mukjizat yang sudah dia lihat dalam 
istana raja.  Kuasa penukaran hati dan kesaksian Abis penting dalam perubahan seluruh  
masyarakat itu.  Orang yang dengar kesaksiannya, “diinsafkan kepada Tuhan, [dan] 
tidaklah pernah jatuh,” dan anak-anak lelaki mereka menjadi putera teruna. 
 
Seperti yang dinyatakan dalam lagu rohani, “Bangunlah, Umat Tuhan!”  Ini adalah satu 
panggilan kepadamua, lelaki yang memegang imamat Tuhan.  Seperti yang dikatakan 
tentang Moroni, semoga ini juga dikatakan tentang kamu: 
 
 “[daia] adalah pria yang kuat dan perkasa; …pria yang memiliki pengertian yang 
sempurna; … pria yang teguh dalam iman kepda Kristus… 
 
 “Jika semua orang dahulu, dan sekarang, dan sentiasa, seperti Moroni, lihatlah, kekuatan 
neraka pun akan terguncang selamanya; … iblis tidak akan pernah memiliki kuasa atas 
hati anak-anak manusia.” 
 
Para saudara, bapa, remaja putera, “Menjadi taat setia kepada kerabat diraja di dalam 
jiwa anda.” 
 
Jadi bagaimana kamu membesarkan seorang anak perempuan?  Cintailah ibunya.  
Membimbing keluargamua terhadap bait suci, menjadi penjaga hemah, dan 
mengembangkan imamatmua.  Para bapa, kamu sudah diamanahkan puteri Bapa 
Syurgawi kita.  Mereka adalah berbudi mulia dan yang terpilih.  Ini adalah doa saya 
bahawa kamu akan mengawasi mereka, memperkukuhkan mereka, menjadi teladan sikap 
hemah, dan mengajar mereka untuk mengikut teladan Juruselamat – kerana Dia hidup!  
Dalam nama Yesus Kristus, amin. 
 


