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Perjanjian 
 
Oleh Elder Russell M. Nelson 
 
Dari Kuorum Dua Belas Rasul 
 
Satu minggu selepas tugasan baru untuk mencipta pancang pertama di Moscow, Russia, 
saya menghadiri conferensi daerah di St. Petersburg. Semasa saya berucap tentang rasa 
terima kasih saya bagi mubaligh pertama dan pemimpin tempatan yang membawa 
kekuatan ke Gereja di Russia, saya menyebut nama Vyacheslav Efimov. Dia penganut 
pertama dari Russia yang menjadi seorang presiden misi. Dia dan isterinya buat sangat 
baik dalam tugasan itu. Tidak lama selepas mereka menyiapkan misi mereka, dan banyak 
kepada kesedihan kami, Presiden Efimov meninggal dengan tiba-tiba. Dia berumur 52 
sahaja. 
 
Semasa saya berucap tentang pasangan perintis ini, saya didorong Roh Kudus untuk 
tanya jemaah kalau Saudari Efimov mungkin hadir. Jauh di belakang bilik, seorang 
wanita berdiri. Saya menjemput dia datang ke mikrofon. Ya, itu adalah Saudari Galina 
Efimov. Dia bercakap dengan keyakinan dan memberi kesaksian yang amat berkesan 
tentang Tuhan, injil-Nya, dan Gereja dipulihkan-Nya. Dia dan suaminya sudah dimeterai 
di bait suci. Dia berkata mereka bersatu selama-lamanya. Mereka masih rakan mubaligh, 
dia di sisi ini tirai dan suaminya di sisi lain. Dengan air mata kegembiraan, dia bersyukur 
kepada Tuhan atas perjanjian bait suci. Saya menangis juga, memahami secara penuh 
bahawa kesatuan abadi bagi pasangan setia ini adalah akibat membuat, menepati, dan 
menghormati perjanjian suci. 
 
Salah satu konsep terpenting daripada agama benar adalah konsep perjanjian suci. Dalam 
bahasa undang-undang, perjanjian biasanya menandakan persetujuan antara dua pihak 
atau lebih. Tetapi dalam keadaan agama, perjanjian adalah banyak lebih penting. Itu 
adalah janji suci dengan Tuhan. Dia memilih syaratnya. Setiap orang boleh memilih 
menerima syarat itu. Jika seorang menerima syarat perjanjian dan mematuhi hukum 
Tuhan, dia terima berkat dikaitkan dengan perjanjian itu. Kita tahu bahawa “ketika kita 
mendapatkan berkat apa pun dari Allah, itu adalah karena kepatuhan pada hukum itu 
yang di atasnya itu dilandaskan.” 
 
Sepanjang sejarah dunia, Tuhan buat perjanjian dengan anak-Nya. Perjanjian Dia terjadi 
sepanjang rancangan keselamatan dan oleh sebab itu adalah sebahagian dari kegenapan 
injil-Nya. Contohnya, Tuhan berjanji untuk mengutus Juruselamat bagi anak-Nya, dan 
minta daripada mereka kepatuhan mereka kepada hukum-Nya. 
 
Dalam Alkitab kita baca tentang orang di tempat dalam Alkitab yang dikenal sebagai 
anak-anak perjanjian. Perjanjian apa? “Perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan 
nenek moyang [mereka], ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua 
bangsa di muka bumi akan diberkati.” 
 
Dalam Kitab Mormon kita baca tentang orang di Amerika yang pun dikenal sebagai 
anak-anak perjanjian. Tuhan dibangkitkan beritahu mereka begitu: “Lihatlah, kamu 
adalah anak-anak para nabi; dan kamu adalah dari bani Israel; dan kamu adalah dari 
perjanjian yang telah Bapa buat dengan leluhurmu, berfirman kepada Abraham: Dan 
dalam benih keturunanmu akanlah semua kaum di bumi diberkati.  
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Juruselamat menjelaskan kenapa itu penting bahawa mereka dikenal sebagai anak-anak 
perjanjian. Dia berkata, “Bapa setelah membangkitkan-Ku bagimu lebih dahulu... 
mengutus-Ku untuk memberkatimu dalam memalingkan setiap orang darimu dari 
kedurhakaannya; dan ini karena kamu adalah anak-anak perjanjian.” 
 
Perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham dan nanti mengesahkan lagi dengan Ishak 
dan Yakub adalah sangat penting. Ia mengandungi beberapa janji, termasuk: 
 

 Yesus Kristus dilahirkan melalui keturunan Abraham. 
 

 Keturunan Abraham akan banyak, bertajuk untuk selama-lamanya bertambah dan 
untuk memegang imamat juga. 

 
 Abraham akan menjadi bapa banyak negara. 

 
 Tanah tertentu akan diwarisi oleh keturunannya. 

 
 Semua negara dunia akan diberkati oleh keturunannya. 

 
 Dan perjanjian itu akan abadi. 

 
Beberapa janji ini sudah digenapi; yang lain belum digenapi. Saya memetik dari nubuat 
Kitab Mormon awal: “Ayah kita [Lehi] tidak berbicara tentang benih keturunan kita saja, 
tetapi juga tentang seluruh bani Israel, menunjuk pada perjanjian yang akan digenapi 
pada zaman akhir; yang perjanjian itu Tuhan buat kepada bapa kita Abraham.” Bukankah 
itu menakjubkan? 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan di Betlehem, para nabi tahu 
bahawa perjanjian Abraham akhirnya akan digenapi hanya pada zaman akhir. 
 
Untuk membantu menggenapi janji itu, nampaknya Tuhan pada zaman akhir ini 
membarui perjanjian Abraham itu. Kepada Nabi Joseph Smith, Sang Tuan menyatakan: 
 
 “Abraham menerima janji mengenai benih keturunannya, dan buah keturunan dari 
pinggangnya—yang dari pinggangnyalah kamu adanya, … hamba-Ku Joseph.... 
 
 “Janji ini adalah milikmu juga, karena kamu adalah dari Abraham.” 
 
Dengan pembaruan janji ini, kita terima, seperti orang kuno sudah terima, imamat dan 
injil yang abadi. Kita mempunyai hak untuk terima kegenapan injil, menikmati berkat 
dari imamat, dan layak untuk berkat terbesar Tuhan---kehidupan abadi. 
 
Beberapa di antara kita adalah keturunan literal dari Abraham; yang lain dikumpulkan ke 
dalam keluarga dia melalui pengangkatan. Tuhan tidak membuat perbezaan. Bersama-
sama, kita menerima berkat dijanjikan ini---jika kita cari Tuhan dan mematuhi perintah-
Nya. Tetapi jika kita tidak patuh, kita hilang berkat perjanjian. Untuk membantu kita, 
Gereja-Nya memberi berkat bapa bangsa untuk memberi setiap penerima pemahaman 
untuk masa depannya, serta sambungan ke masa lalu, pengisytiharan keturunan kembali 
kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. 
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Saudara perjanjian ada hak untuk layak bagi sumpah dan perjanjian imamat. Jika kamu 
“setia hingga didapatkannya dua imamat ini dan dikembangkannya pemanggilanmu, 
dikuduskan oleh Roh bagi dibaruinya tubuhmu.” Itu bukan semua. Lelaki yang menerima 
imamat dengan layak terima Tuhan Yesus Kristus, dan mereka yang menerima Tuhan 
Yesus menerima Bapa. Dan mereka yang menerima Bapa menerima semua yang Dia ada. 
Berkat yang menakjubkan datang dari sumpah dan perjanjian ini kepada lelaki, wanita, 
dan kanak-kanak yang layak di seluruh dunia. 
 
Kita ada tanggungjawab membantu untuk menggenapi perjanjian Abraham. Kita ada 
keturunan, yang dipilih dan disediakan untuk memberkati semua orang di dunia. Itu 
kenapa kewajipan imamat memasukkan kerja mubaligh. Selepas 4,000 tahun penungguan 
dan persediaan, ini adalah masa ditentukan bila injil harus dibawa kepada semua orang di 
dunia. Ini adalah masa perkumpulan Israel yang dijanjikan. Dan kita ada peluang 
menyertai! Bukankah itu menguja? Tuhan mengharapkan kita dan anak-anak lelaki kita--
-dan Dia sangat berterima kasih bagi anak-anak perempuan kita---yang secara layak 
berkhidmat sebagai mubaligh pada masa hebat ini pengumpulan Israel. 
 
Kitab Mormon adalah bukti jasmani bahawa Tuhan sudah bermula mengumpulkan anak-
Nya dari Israel. Kitab ini, ditulis bagi masa kita, menyatakan sebagai salah satu tujuannya 
bahawa “kamu boleh mengetahui bahwa perjanjian yang telah Bapa buat dengan anak-
anak Israel... telah mulai digenapi.... Kerana lihatlah, Tuhan akan mengingat perjanjian-
Nya yang telah Dia buat kepada umat-Nya dari bani Israel.” 
 
Sungguh, Tuhan tidak lupa! Dia memberkati kita dan orang lain di seluruh dunia dengan 
Kitab Mormon. Salah satu tujuannya adalah bagi “diyakinkannya orang Yahudi dan 
orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus.” Ia membantu kita buat perjanjian 
dengan Tuhan. Ia menjemput kita untuk ingat Dia dan mengenali Anak Terkasih-Nya. Ia 
satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. 
 
Anak-anak perjanjian ada hak untuk menerima ajaran-Nya dan untuk tahu rancangan 
keselamatan. Mereka memintanya melalui membuat perjanjian suci. Brigham Young 
berkata: “Semua anggota Gereja memasuki perjanjian yang baru dan abadi bila mereka 
masuk Gereja ini.... Mereka memasuki perjanjian yang baru dan abadi untuk menyokong 
Kerajaan Tuhan.” Mereka simpan perjanjian itu melalui kepatuhan kepada perintah-Nya. 
 
Bila kita dibaptis, kita berjanji untuk berkhidmat kepada Tuhan dan mematuhi perintah-
Nya. Bila kita menerima sacramen, kita membarui perjanjian itu dan menunjukkan 
kesanggupan kita untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Dengan cara ini kita 
diangkat sebagai anak-Nya dan dikenal sebagai saudara dan saudari. Dia adalah bapa 
hidup baru kita. Akhirnya, di bait suci, kita boleh menjadi ahli waris untuk berkat 
keluarga abadi, seperti dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. 
Demikian, perkahwinan selestial adalah perjanjian kemuliaan. 
 
Bila kita menyedari bahawa kita anak-anak perjanjian, kita tahu siapa kita dan apa yang 
Tuhan menjangka daripada kita. Kita menerima hukum-Nya sebagai sebahagian diri kita. 
Dia Tuhan kita dan kita umat-Nya. Anak-anak perjanjian yang komited terus setia, 
walaupun ada kesukaran. Bila ajaran itu menjadi sebahagian dalam kita, sengat maut pun 
menjadi lebih senang ditanggung dan ketabahan rohani kita dikuatkan. 
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Pujian terhebat yang boleh didapati dalam hidup ini adalah untuk dikenal sebagai orang 
yang menepati perjanjian. Ganjaran bagi orang begitu akan diterima dalam hidup ini dan 
selepasnya. Tulisan suci mengisytiharkan bahawa “kamu hendaknya mempertimbangkan 
akan keadaan yang diberkati dan bahagia dari mereka yang menaati perintah-perintah 
Tuhan. Kerana lihatlah, mereka diberkati dalam segala hal,... dan jika mereka bertahan 
setia sampai akhir mereka diterima ke dalam syurga... [dan] berdiam bersama Tuhan 
dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak pernah berakhir.” 
 
Tuhan hidup. Yesus adalah Kristus. Gereja-Nya sudah dipulihkan untuk memberkati 
semua orang. Presiden Thomas S. Monson adalah nabi Dia hari ini. Dan kita, sebagai 
anak-anak perjanjian yang setia, akan diberkati sekarang dan selama-lamanya. Saya 
bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus, amin. 
 


