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Pilihlah Hidup yang Kekal 
 
Oleh Penatua Randall K. Bennett 
 
Dari Tujuh Puluh 
 
Beberapa tahun dahulu, semasa berada di pantai bersama keluargaku, saya nampak 
tanda beserta bendera yang memberi amaran akan arus deras yang mengalir dari 
pantai ke dalam air yang dalam dan bergelora. Tak ternampak oleh mata yang tidak 
terlatih saya, tetapi dicam dengan senang oleh penjaga di atas menara yang dekat. 
Arus yang deras itu menjadi bahaya kepada semua orang yang meninggalkan 
keselamatan pantai dan memasuki airnya. Saya ingat berfikir “Sayalah perenang yang 
mahir. Renang merupakan persenaman yang hebat. Memang saya selamat kalau 
dalam air yang cetek.” 
 
Dengan tidak memerhatikan amaran, dan dengan meyakini pertimbanganku, saya 
memasuki air supaya menikmati perenangan yang “menyegarkan.” Selepas beberapa 
minit, saya menjenguk kepala untuk mengecam keluarga saya pada pantai yang dekat 
itu, tetapi pantai itu tidak dekat lagi! Arus curang itu yang orang beri amaran akannya 
sudah menangkap saya dan dengan cepat menarik saya daripada keluarga. 
 
Pertama-tama dengan berani, dan kemudian dengan putus asa, saya cuba berenang 
menuju pantai, tetapi arus yang degil itu menderet saya lebih jauh lagi ke dalam air 
yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih bergelora. Saya jadi lelah dan memulai 
cekik dengan air yang tertelan. Lemas menjadi kemungkinan hakiki. Tenaga saya 
sudah habis, dan saya berjerit meminta pertolongan. 
 
Seperti mukjizat, seorang penjaga berada di sisiku dengan segera. Tanpa saya 
sedarinya, dia sudah melihat saya memasuki air. Dia sudah tahu bahawa arus akan 
menangkap saya, dan sudah tahu ke mana ia akan membawa saya. Dengan hindari 
arus, dia berenang sedikit lebih jauh daripada saya, dan sabar-sabar menunggu saya 
minta tolongan. Sebab saya terlampau lemah sampai tidak mampu berenang kembali 
ke pantai, saya mensyukuri penyelamatannya. Tanpa pertolongannya, saya memang 
tidak akan dapat kembali kepada keluarga saya. 
 
Pada hari itu, saya membuat keputusan yang malang, yang menimbulkan akibat yang 
mungkin parah kepada saya serta keluarga saya. Kita sekarang mempertimbangkan 
kurnia pilihan bersama-sama. Semasa ini, saya minta agar Roh Kudus akan menolong 
kita semua menilai pilihan yang kita sedang membuat. 
 
Nabi yang terkasih kita, iaitu Thomas S. Monson, pernah mengajarkan: “Saya tidak 
dapat terlalu menekankan bahawa keputusan menentukan takdir. Anda tidak boleh 
membuat keputusan yang kekal tanpa menimbulkan akibat yang kekal.”1 
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Setiap daripada anda adalah anak rohani ibubapa di syurga. Anda mempunyai sifat 
dan takdir yang ilahi. Semasa hidup pra-fana anda, anda belajar menyayangi 
kebenaran. Anda membuat keputusan kekal yang patut. Anda sudah tahu bahawa 
dalam hidup yang fana ini, akan ada penderitaan dan penyakit, dugaan dan ujian 
untuk menolong anda bertumbuh dan maju. Anda juga tahu bahawa anda boleh terus 
membuat keputusan yang patut, bertaubat atas pilihan yang tidak patut, dan melalui 
Korban Tebusan Yesus Kristus, mewarisi hidup yang kekal. 
 
Apakah yang nabi Lehi ajarkan tentang pilihan? Dia bernasihat bahawa kita “bebas 
untuk memilih kebebasan dan hidup yang kekal, melalui Pengantara hebat semua 
manusia, atau untuk memilih pertawanan dan kematian, sesuai dengan pertawanan 
dan kuasa Iblis.” Kemudian, dia mengajarkan, “Anda harus berpaling kepada 
Pengantara Besar, dan mendengarkan perintah yang mulianya, dan bersifat teguh pada 
perkataannya, dan memilih hidup yang kekal.”2 
 
Dalam apa yang kita memilih fikirkan, berasa, dan membuat, adakah anda serta saya 
memilih hidup yang kekal? 
 
Cucu kami sedang belajar bahawa kalau memilih sesuatu benda, orang memilih 
akibatnya juga. Kebelakangan ini, salah satu daripada cucu perempuan berumur tiga 
tahun enggan makan malam. Ibunya menerangkan “Waktu tidur sudah menjelang. 
Kalau kamu pilih makan malam, kamu pilih makan kuih selepasnya. Kalau pilih tidak 
makan malam, kamu pilih tidur sekarang, tanpa kuih. Cucu kami mengujar dengan 
tegas: “Saya nak pilihan ini -- main sekarang, makan kuih saja, dan tidak tidur.” 
 
Adakah keinginan hati kita untuk main, makan kuih saja, tidak tidur, dan dengan 
sesuatu kaedah menghindari akibat seperti kekurangan zat makanan dan kelelahan? 
 
Sebenarnya, kita mempunyai dua pilihan yang kekal sahaja. Kedua-duanya 
mempunyai akibat yang kekal. Kita boleh pilih untuk mengikuti Juruselamat dunia, 
dan dengan begitu, memilih hidup yang kekal bersama Tuhan, ataupun pilih 
mengikuti dunia dan dengan demikian pilih untuk memisahkan diri daripada Tuhan 
untuk selama-lamanya. 
 
Kita tidak boleh dengan berjaya memilih keselamatan kesolehan dan bahaya 
keduniaan pada masa yang sama. Berendam dalam keduniaan mungkin nampaknya 
tak merbayaha, tetapi perenangan “menyebarkan” saya sama juga! 
 
Sama seperti arus yang mungkin mengubahkan hidup keluarga saya, ada arus di dunia 
kini, iaitu arus falsafah yang menipu, ajaran yang salah, dan ketidakbermoralan yang 
luas. Arus ini cuba menderet dan memisahkan kita daripada keluarga kita dan 
daripada Tuhan Bapa kita. 
 
Nabi, penglihat, dan pewahyu yang hidup kita dapat melihat dan memberi amaran 
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akan arus keduniaan yang merbahaya dan licin yang mengancam kita. Dengan kasih 
sayang mereka mengundangi, membesarkan hati, mengingati, dan memberi amaran 
kepada kita. Mereka tahu bahawa keselamatan kita bergantung pada pilihan kita untuk 
mengikuti tiga perkara. (1) Gagasan yang kita menerima semasa belajar tulisan suci 
serta berdoa. (2) Panduan dari Roh Kudus. (3) Nasihat ilahinya. Mereka tahu bahawa 
hanya dalam dan melalui Juruselamat Yesus Kristus serta injilnya kita akan mendapat 
keselematan dengan sukacita. Dia bersabda, “Akulah perjalanan, kebenaran, dan 
hidup: tidak ada yang mendatangi Bapa, kecuali melalui aku.”3 
 
Semasa dugaan dan penderitaan di Rusia kebelakangan ini, Anatoly dan Svetlana 
Reshetnikov memilih kesolehan atas keduniaan. Selepas bergabung dengan Gereja, 
mereka dianiayai. Dia diturunkan aras kerjanya. Dengan gagah mereka berfikir, 
“Sekarang ada lebih banyak masa supaya berkhidmat untuk Tuhan!” Mereka 
menerima ancaman dengan kerap. Akan tetapi, mereka pilih menjalani hidup yang 
terpusat pada injil.  Elder Anatoly Reshetnikov dipanggil untuk menjadi Tujuh Puluh 
Daerah yang pertama di Rusia. Melalui pilihannya, keluarga Reshetnikov terus 
memilih hidup yang kekal. 
 
Kita setiap orang akan menghadapi dugaan. Kita semua digodakan. Kita semua 
pernah berbuat yang salah. Tidak akan terlambat ataupun terlalu susah membuat 
pilihan yang benar sampai bila-bila pun. Pertaubatan adalah salah satu daripada 
pilihan benar yang mustahak itu. 
 
Presiden Dieter F. Uchtdorf pernah mengajarkan: 
 
 “Kesilapan kecil dan pemindahan hampir tidak bermakna daripada ajaran injil Yesus 
Kristus akan boleh menimbulkan akibat yang penuh derita ke dalam hidup kita. Maka 
adalah mustahak bahawa kita menjadi cukup berdisiplin supaya boleh membuat 
pembetulan awal dan tegas supaya berada di jalan yang benar dan tidak tunggu 
ataupun berharap agar kesilapan akan membetulkan diri. 
 
 “Lebih lama kita menunda perbuatan membetulkan, lebih besar pembetulan yang 
perlu menjadi, dan lebih lama masa yang perlu untuk kembali ke jalan yang benar, 
sehingga malapetaka mungkin menunggu.”4 
 
Lengan belas kasihan Juruselamat sentiasa terhulurkan kepada kita semua.5 Bila kita 
bertaubat dengan tulus dan dengan penuh, kita boleh diampuni untuk kesilapan dan 
Juruselamat tidak akan mengingati dosa-dosa kita lagi.6 
 
Semasa menilai pilihan anda serta akibatnya, anda mungkin bertanya dalam diri anda: 
 
• Adakah saya mencari panduan dari Tuhan melalui pelajaran tulisan suci dan doa 
seharian? Ataupun adakah saya memilih untuk menjadi begitu sibuk atau acuh tak 
acuh sampai tidak sempat mempelajari kata-kata Kristus dan berbual dengan Tuhan 
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Bapa? 
 
• Adakah saya memilih untuk mengikuti nasihat dari nabi Tuhan yang hidup. Ataupun 
adakah saya mengikuti jalan keduniaan dan pendapat menentang orang lain? 
 
• Adakah saya mengikuti panduan dari Roh Kudus setiap hari dalam apa yang saya 
pilih fikirkan, berasa, dan berbuat? 
 
• Adakah saya sentiasa menghulurkan tangan untuk membantu, ataupun tolong 
menyelamatkan orang lain? 
 
Saudara-saudari yang terkasih, takdir kekal anda bukan akibat nasib melainkan 
pilihan. Tidak pernah terlambat untuk memulai memilih hidup yang kekal! 
 
Saya bersaksi bahawa oleh sebab rancangan kebahagiaan Tuhan Bapa kita, setiap dari 
kita boleh disempurnakan melalui Korban Tebusan Yesus Kristus. Bersama dengan 
keluarga kita, kita boleh hidup bersama dengan Bapa di Syurga kita untuk selama-
lamanya. Di sana kita boleh menerima kepenuhan sukacita. Saya bersaksi semua 
perkara ini dalam nama yang suci Yesus Kristus, amin. 
 


