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Para Mubaligh Adalah Harta Karun Gereja 
 
Oleh Elder Kazuhiko Yamashita 
 
Dari Tujuh Puluh 
 
Satu malam beberapa tahun lalu, sorang mubaligh yang baru yang bernama Elder Swan 
dan teman senior Jepunnya mengunjungi rumah saya.  Nasib baik saya berada di rumah, 
jadi saya pun menjemput mereka masuk.  Bila saya menyambut mereka pada pintu, saya 
berpandang kepada kot Elder Swan.  Tanpa memikir, saya kata kepada dia, “Kot yang 
anda pakai itu bagus sekali!”  Tetapi, ia bukan kot yang baru, ia sudah menjadi pudar.  
Saya anggap kot itu ditinggal belakang oleh mubaligh sebelumnya di apartmen mereka. 
 
Elder Swan membalas dengan serta-merta, dan jawapannya bertentangan dengan 
anggapan saya.  Dengan bahasa Jepun yang tidak fasih dia menjawab: “Ya, ini memang 
satu kot yang bagus.  Bapa saya memapai kot ini bila dia melayan sebagai seorang 
mubaligh di Negeri Jepun dua puluh tahun lalu.” 
 
Bapanya pernah melayan di Misi Okayama Jepun.  Dan bila anaknya tinggal untuk 
melayan misi di negeri Jepun, dia berikan kot ini kepada anaknya.  Gambar ini adalah 
gambar kot yang sudah dipakai oleh dua generasi Elder Swan bila meeka di negeri Jepun. 
 
Kata-kata Elder Swan menyentuh hati saya.  Dan sekarang saya faham mengapa Elder 
Swan memakai kot bapanya bila dia mengubah .  Elder Swan memulakan misinya 
dengan mewarisi kasih sayang bapanya terhadap negeri Jepun dan rakyatnya. 
 
Saya pasti bahawa ada di kalangan anda mempunyai pengalaman yang serupa .  Beberapa 
orang mubaligh yang melayan di negeri Jepun memberitahu saya bahawa bapa, ibu, 
datuk atau pacik mereka juga sudah melayani misi di negeri Jepun. 
 
Saya ingin menunjukkan kasih sayang , penghormatan dan kesyukuran yang ikhlas 
kepada semua mubaligh yang sudah pulang yang sudah melayan di seluruh dunia.  Saya 
pasti mereka yang anda bantu untuk menukar hati belum anda.  “Betapa baiknya melihat 
kedatangan utusan, dia datang melintasi pergunungan dan membawa berita baik”. 
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Saya adalah salah seorang penganut baru itu. Saya menukar hati pada usia tujuh belas, 
bila saya seorang murid sekolah menengah.   Mubaligh yang membaptiskan saya adalah 
Elder Rupp dari Idaho.  Dia bara-bara dibebaskan  sebagai presiden pancang di Idaho.  
Saya tidak berjumpa dia lagi semenjak saya baru dibaptis, tetapi saya dapat menulis 
email kepada dia dan bercakap dengan dia melalui telefon.  Saya tidak pernah melupai 
dia.  Wajahnya yang berbelas kasihan dan senyumannya terpahat dalam ingatan saya.  
Dia sangat gembira bila dia tahu bahawa khabar saya baik. 
 
Bila saya berusia 17,  saya tidak faham dengan sepenuhnya pesanan-pesanan yang diajar 
oleh para mubaligh.  Tetapi, saya ada satu perasaan yang istimewa terhadap para 
mubaligh.  Saya ingin menjadi seperti mereka.  Dan saya dapat merasai kasih sayang 
mereka yang mendalam dan berpanjangan. 
 
Biarkan saya memberitahu anda tentang hari itu bila saya dibaptiskan.  Ia adalah pada 
hari bulan Julai 15 suatu hari yang panas.  Seorang perempuan juga dibaptiskan pada hari 
itu.  Bekas air baptis sudah dibina oleh para mubaligh, dan ia tidak elok dilihat. 
 
Kami ditetap selepas pembaptisan kami. Saudari itu ditetapkan oleh Elder Lloyd.  Saya 
duduk bersama ahli-ahli lain, tutup mata saya, dan mendengar dengan diam-diam.  Elder 
Lloyd menetapkan dia, dan kemudian mula memberikan satu berkat kepada dia.  Tetapi 
Elder Lloyd berhenti di tengah-tengah berkat itu, saya buka mata saya dan memandang 
dia dengan berminat. 
 
Saya masih ingat kejadian itu pada hari ini.  Mata Elder Lloyd dipenuh dengan air mata.  
Dan pada kali pertama, saya diselubung oleh Roh Kudus.  Dan melalui Roh Kudus saya 
memperolehi satu pengetahuna bahawa Elder Lloyd  dan Tuhan menyayangi kami. 
 
Kemudian, sampailah giliran saya untuk ditetapkan.  Dan Elder Lloyd juga melaksanakan 
penetapan saya.  Dia meletakkan tangannya di atas kepala saya dan menetap saya seorang 
ahli Gereja, dan mengurniakan saya Roh Kudus, dan kemudian memberi saya satu 
berkat.  Dan sekali lagi, dia berhenti di tengah-tengah berkat itu.  Tetapi, sekarang  saya 
faham apa yang sedang berlaku.  Saya tahu melalui Roh Kudus bahawa para mubaligh 
dan Tuhan menyayangi saya. 
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Sekarang saya ingin berucap kepada para mubaligh yang sedang melayani misi di seluruh 
dunia.  Sikap anda dan kasih sayang yang anda tunjukkan terhadap orang lain adalah 
pesanan yang penting.  Walaupun saya  tidak dapat memahami  semua ajaran yang diajar 
oleh mubaligh dengan serta-merta, saya berasa kasih sayang mereka dan tindakan belas 
kasihan mereka  mengajar saya pelajaran yang penting.  Pesanan anda adalah satu 
pesanan kasih sayang, harapan, dan iman.  .  Sikap anda  dan tindakan anda menjemput 
Roh, dan Rohlah yang membolehkan kita untuk memahami perkara-perkara yang 
mustahak.  Perkara yang saya ingin menyampaikan kepada anda ialah bahawa melalui 
kasih sayang anda, anda memberikan kasih sayang Tuhan.    Anda adalah harta karun 
Gereja ini.  Saya amat bersyukur kepada kamu semua ke atas pengorbanan dan dedikasi 
anda. 
 
Saya juga ingin berucap kepada mubaligh masa depan.  Dalam keluarga saya, empat 
orang anak-anak kami sudah melayani misi,  anak kelima kami akan memasuk ke Provo 
Missionary Training Center pada akhir bulan ini.  Dan pada tahun depan anak yang 
paling muda kami  merancang untuk melayani satu misi selepas penghabisan sekolah 
menengah.  Saya berucap kepada anak-anak lelaki saya dan anda yang sedang bersedia 
untuk melayani misi.  Adalah satu keperluan untuk membawa tiga perkara bersama anda 
pada misi anda: 
 
 1.  Satu hajat untuk mengkhubatkan injil.  Tuhan hendakkan nada untuk mencarikan 
dombaNya, dan mengumpulkan mereka.  Orang di seluruh dunia menantikan anda.  Sila 
pergi kepada mereka dengan cerpatnya.  Tidak ada seorang pun yang berusaha lebih 
keras dari para mubaligh yang menyelamatkan orang lain.  Saya salah seorang yang 
sudah diselamat. 
 
 2.  Mengembangkan kesaksian anda.  Tuhan menuntutkan “hati dan suatu fikiran yang 
rela” dari anda.   
 
3. Menyayangi orang lain.  Seperti Elder Swan, yang membawa bersamanya kot dan 
kasih sayang bapanya terhadap negeri Jepun dan rakyatnya ke misinya. 
 
Dan kepada anda yang tidak tahu bagaimana untuk bersedia untuk melayani misi, sila 
jumpa uskup anda.  Saya tahu dia akan membantu anda. 
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Saya bersyukur bahawa para mubaligh dipanggil oleh Tuhan, dan mereka membalas 
panggilan itu, dan mereka melayan di seluruh dunia.  Biarkan saya berucap kepada semua 
mubaligh yang sudah pulang ke rumah – saya benar-benarnya bersyukur terhadap usaha 
anda.  Andalah harta karun Gereja ini.  Dan semoga anda selalu terus menjadi mubaligh 
dan bertindak sebagai pengikut Kristus. 
 
Saya bersaksi bahawa kita anak-anak Bapa Syurgawi kita, Dia menyayangi kita, dan Dia 
sudah hantarkan PuteraNya yang Dia kasihi, Yesus Kristus, supaya kita boleh pulang 
kepada kehadiranNya.  Saya mengatakan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus, amin. 
 
 


