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PRAKATA

Ajaran dan Perjanjian adalah suatu kumpulan wahyu ilahi dan 
maklumat yang diilhami yang diberikan untuk penegakan 

dan pengaturan kerajaan Allah di atas bumi pada zaman terakhir  
Walaupun sebagian besar bagian itu diarahkan kepada para ang-
gota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir, 
pesan, peringatan, dan desakan itu adalah demi manfaat seluruh 
umat manusia dan memuat suatu ajakan kepada semua orang di 
mana pun untuk mendengar suara Tuhan Yesus Kristus, berfirman 
kepada mereka untuk kesejahteraan duniawi mereka dan kesela-
matan abadi mereka 

Sebagian besar wahyu dalam penyusunan ini diterima melalui 
Joseph Smith Jr , nabi dan presiden pertama Gereja Yesus Kristus 
dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir  Yang lain diterbitkan melalui 
beberapa penggantinya dalam Presidensi (lihat uraian judul untuk 
A&P 135, 136, dan 138, dan Maklumat Resmi 1 dan 2) 

Kitab Ajaran dan Perjanjian adalah salah satu kitab standar Ge-
reja bersama dengan Alkitab, Kitab Mormon, dan Mutiara yang 
Sangat Berharga  Meskipun demikian, Ajaran dan Perjanjian unik 
karena bukanlah sebuah terjemahan dari dokumen kuno, tetapi 
dari sumber modern dan diberikan oleh Allah melalui para nabi 
terpilih- Nya untuk pemulihan pekerjaan kudus- Nya dan pene-
gakan kerajaan Allah di atas bumi pada zaman ini  Dalam wahyu- 
wahyu ini, seseorang mendengar suara yang lembut tetapi tegas 
dari Tuhan Yesus Kristus, berfirman sekali lagi pada dispensasi 
kegenapan zaman; dan pekerjaan yang diawali di dalamnya ada-
lah persiapan untuk Kedatangan Kedua- Nya, dalam penggenapan 
akan dan dalam keselarasan dengan perkataan semua nabi kudus 
sejak dunia dimulai 

Joseph Smith Jr  lahir tanggal 23  Desember 1805, di Sharon, 
Windsor County, Vermont  Pada masa mudanya, dia pindah ber-
sama keluarganya ke Manchester zaman sekarang, di sebelah barat 
New York  Adalah saat dia sedang tinggal di sana pada musim semi 
tahun 1820, ketika dia berusia empat belas tahun, dia mengalami 
penglihatan pertamanya, dimana dia dikunjungi secara pribadi 
oleh Allah, Bapa Yang Kekal, dan Putra- Nya Yesus Kristus  Dia 
diberi tahu dalam penglihatan ini bahwa Gereja Yesus Kristus yang 
sejati yang telah ditegakkan pada zaman Perjanjian Baru, dan yang 
telah melaksanakan kegenapan Injil, tidak ada lagi di atas bumi  
Pernyataan- pernyataan ilahi lain mengikuti dimana dia diajar oleh 



banyak malaikat; diperlihatkan kepada dia bahwa Allah memiliki 
suatu pekerjaan khusus bagi dia untuk dilakukan di atas bumi dan 
bahwa melalui dia Gereja Yesus Kristus akan dipulihkan ke bumi 

Dengan berlalunya waktu, Joseph Smith dimungkinkan mela-
lui bantuan ilahi untuk menerjemahkan dan menerbitkan Kitab 
Mormon  Sementara itu dia dan Oliver Cowdery ditahbiskan pada 
Imamat Harun oleh Yohanes Pembaptis pada bulan Mei 1829 (lihat 
A&P 13), dan segera setelah itu mereka juga ditahbiskan pada Ima-
mat Melkisedek oleh para Rasul zaman dahulu Petrus, Yakobus, 
dan Yohanes (lihat A&P 27:12)  Penahbisan- penahbisan yang lain 
mengikuti yang melaluinya kunci- kunci imamat dianugerahkan 
oleh Musa, Elia, Elias, dan banyak nabi zaman dahulu (lihat A&P 
110; 128:18, 21)  Penahbisan- penahbisan ini, sebetulnya, merupakan 
sebuah pemulihan wewenang ilahi kepada manusia di atas bumi  
Pada tanggal 6 April 1830, di bawah arahan surgawi, Nabi Joseph 
Smith mengorganisasi Gereja, dan dengan demikian Gereja Yesus 
Kristus yang sejati sekali lagi beroperasi sebagai sebuah lembaga 
di antara manusia, dengan wewenang untuk mengajarkan Injil dan 
melaksanakan tata cara- tata cara keselamatan  (Lihat A&P 20 dan 
Mutiara yang Sangat Berharga, Joseph Smith—Sejarah 1 )

Wahyu- wahyu sakral ini diterima sebagai jawaban terhadap doa, 
pada waktu kebutuhan, dan hasil dari situasi kehidupan nyata 
yang melibatkan orang- orang yang nyata  Nabi dan teman- teman 
sejawatnya mencari bimbingan ilahi, dan wahyu- wahyu ini me-
negaskan bahwa mereka menerimanya  Dalam wahyu- wahyu ini, 
orang melihat pemulihan dan penguakan Injil Yesus Kristus dan 
pengantaran dispensasi kegenapan zaman  Pergerakan Gereja ke 
arah barat dari New York dan Pennsylvania ke Ohio, ke Missouri, 
ke Illinois, dan akhirnya ke Great Basin Amerika sebelah barat 
dan perjuangan hebat dari para Orang Suci dalam berusaha untuk 
membangun Sion di atas bumi pada zaman modern juga diperli-
hatkan dalam wahyu- wahyu ini 

Beberapa bagian yang lebih awal melibatkan masalah- masalah 
perihal penerjemahan dan penerbitan Kitab Mormon (lihat bagian 
3, 5, 10, 17, dan 19)  Beberapa bagian yang ada belakangan mencer-
minkan pekerjaan Nabi Joseph Smith dalam membuat sebuah ter-
jemahan Alkitab yang diilhami, yang pada saat itu banyak bagian 
ajaran besar diterima (lihat, sebagai contoh, bagian 37, 45, 73, 76, 
77, 86, 91, dan 132, yang masing- masing darinya memiliki beberapa 
hubungan langsung dengan terjemahan Alkitab) 

Dalam wahyu- wahyu ini, ajaran- ajaran Injil dinyatakan dengan 
penjelasan tentang masalah mendasar seperti kodrat Ke- Allah- an, 
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asal usul manusia, keadaan nyata Setan, tujuan kefanaan, perlunya 
kepatuhan, kebutuhan untuk pertobatan, pekerjaan Roh Kudus, 
tata cara dan kinerja yang berkaitan dengan keselamatan, tak-
dir bumi, kondisi masa depan manusia setelah Kebangkitan dan 
Penghakiman, kekekalan hubungan pernikahan, dan kodrat kekal 
keluarga  Demikian juga, penguakan bertahap struktur adminis-
trasi Gereja diperlihatkan dengan pemanggilan uskup, Presidensi 
Utama, Dewan Dua Belas, Tujuh Puluh dan pembentukan jabatan- 
jabatan ketua dan kuorum- kuorum lainnya  Akhirnya, kesaksian 
yang diberikan tentang Yesus Kristus—keilahian- Nya, keagungan- 
Nya, kesempurnaan- Nya, kasih- Nya, dan kuasa penebusan- Nya—
membuat kitab ini bernilai besar bagi keluarga umat manusia dan 
“berharga bagi Gereja seperti kekayaan seluruh Bumi” (lihat uraian 
judul untuk A&P 70) 

Wahyu- wahyu ini semula dicatat oleh para tenaga penulis 
Joseph Smith, dan para anggota Gereja dengan antusias memba-
gikan salinan- salinan tulisan tangan kepada satu sama lain  Untuk 
menciptakan catatan yang lebih permanen, para tenaga penulis 
segera menyalin wahyu- wahyu ini ke dalam buku- buku catatan 
naskah, yang para pemimpin Gereja gunakan dalam mempersi-
apkan wahyu- wahyu ini untuk dicetak  Joseph dan para Orang 
Suci terdahulu memandang wahyu- wahyu ini sebagaimana me-
reka memandang Gereja: hidup, dinamis, dan tunduk pada pe-
murnian dengan wahyu tambahan  Mereka juga mengakui bahwa 
kesalahan- kesalahan yang tak disengaja mungkin telah terjadi me-
lalui proses menyalin wahyu- wahyu dan mempersiapkannya un-
tuk penerbitan  Demikianlah, sebuah konferensi Gereja meminta 
Joseph Smith pada tahun 1831 untuk “mengoreksi kesalahan atau 
kesilapan itu yang mungkin dia temukan melalui Roh Kudus ”

Setelah wahyu- wahyu diperiksa ulang dan dikoreksi, para ang-
gota Gereja di Missiouri mulai mencetak sebuah kitab berjudul 
A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ 
(Kitab Perintah- Perintah untuk Pengaturan Gereja Kristus), yang 
memuat banyak wahyu awal Nabi  Meskipun demikian, usaha per-
tama kali untuk menerbitkan wahyu- wahyu ini berakhir ketika ge-
rombolan perusuh menghancurkan kantor percetakan para Orang 
Suci di Jackson County pada tanggal 20 Juli 1833 

Saat mendengar tentang penghancuran kantor percetakan 
Missouri, Joseph Smith dan para pemimpin Gereja yang lain me-
mulai persiapan untuk menerbitkan wahyu- wahyu ini di Kirtland, 
Ohio  Untuk kembali mengoreksi kesalahan- kesalahan, mengklari-
fikasi pemilihan kata, serta mengenali perkembangan dalam ajaran 
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dan organisasi Gereja, Joseph Smith mengawasi pengeditan teks 
dari beberapa wahyu untuk mempersiapkannya untuk penerbitan 
pada tahun 1835 sebagai Doctrine and Covenants of the Church of the 
Latter Day Saints (Ajaran dan Perjanjian Gereja Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir)  Joseph Smith mewenangkan edisi yang lain dari 
Ajaran dan Perjanjian, yang diterbitkan hanya beberapa bulan se-
telah kematisyahidan Nabi pada tahun 1844 

Para Orang Suci Zaman Akhir terdahulu menghargai wahyu- 
wahyu ini dan memandangnya sebagai pesan dari Allah  Pada 
suatu kesempatan di akhir tahun 1831, beberapa penatua Gereja 
memberikan kesaksian yang khusyuk bahwa Tuhan telah memberi-
kan kesaksian kepada jiwa mereka tentang kebenaran dari wahyu- 
wahyu ini  Kesaksian ini diterbitkan dalam Ajaran dan Perjanjian 
edisi 1835 sebagai kesaksian tertulis dari Dua Belas Rasul:

KESAKSIAN  
DUA BELAS RASUL TENTANG KEBENARAN  

KITAB AJARAN DAN PERJANJIAN
Kesaksian Para Saksi tentang Kitab Perintah- Perintah Tuhan,  

yang perintah- perintah itu Dia berikan  
kepada Gereja- Nya melalui Joseph Smith, Jun.,  

yang ditetapkan oleh suara Gereja untuk tujuan ini:
Kami, oleh karena itu, merasa bersedia untuk memberikan 

kesaksian kepada seluruh dunia umat manusia, kepada setiap 
makhluk di atas muka bumi, bahwa Tuhan telah memberikan 
kesaksian pada jiwa kami, melalui Roh Kudus yang dicurahkan 
ke atas kami, bahwa perintah- perintah ini diberikan melalui 
ilham Allah, dan menguntungkan bagi semua orang dan 
sesungguhnya benar 

Kami memberikan kesaksian ini kepada dunia, Tuhan 
sebagai Penolong kami; dan adalah melalui kasih karunia Allah 
Bapa, dan Putra- Nya, Yesus Kristus, bahwa kami diizinkan 
untuk memiliki hak istimewa ini untuk memberikan kesaksian 
ini kepada dunia, yang di dalamnya kami bersukacita dengan 
sangat, berdoa kepada Tuhan selalu agar anak- anak manusia 
boleh diuntungkan olehnya 
Nama- nama Dua Belas adalah:

Thomas B  Marsh
David W  Patten
Brigham Young
Heber C  Kimball

Orson Hyde
William E  McLellin
Parley P  Pratt
Luke S  Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F  Boynton
Lyman E  Johnson
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Dalam edisi- edisi selanjutnya dari Ajaran dan Perjanjian, wahyu- 
wahyu tambahan atau catatan masalah- masalah lain telah ditam-
bahkan, sebagaimana diterima dan disetujui oleh pertemuan atau 
konferensi Gereja yang berwenang  Edisi 1876, yang dipersiapkan 
oleh Penatua Orson Pratt di bawah arahan Brigham Young, meng-
atur wahyu- wahyu ini secara kronologis dan menyediakan uraian 
judul baru dengan prakata sejarah 

Mulai dengan edisi 1835, suatu rangkaian tujuh pelajaran teologi 
juga dimasukkan; ini berjudul Lectures on Faith (Ceramah- Ceramah 
tentang Iman)  Ini telah dipersiapkan untuk kegunaan di Seko-
lah Para Nabi di Kirtland, Ohio, dari 1834 sampai 1835  Walaupun 
menguntungkan untuk ajaran dan petunjuk, ceramah- ceramah ini 
telah dihapuskan dari Ajaran dan Perjanjian sejak edisi 1921 karena 
itu bukan diberikan atau disajikan sebagai wahyu- wahyu untuk 
seluruh Gereja 

Dalam Ajaran dan Perjanjian edisi bahasa Inggris tahun 1981, 
tiga dokumen disertakan untuk pertama kali  Ini adalah bagian 137 
dan 138, yang menyatakan dasar- dasar keselamatan bagi yang 
mati; dan Maklumat Resmi 2, yang mengumumkan bahwa semua 
anggota Gereja laki- laki yang layak boleh ditahbiskan pada imamat 
tanpa memandang ras atau warna kulit 

Tiap edisi baru Ajaran dan Perjanjian telah mengoreksi  kesalahan- 
kesalahan yang lalu dan menambahkan informasi baru, terutama 
sekali dalam bagian sejarah dari uraian judul bagian  Edisi saat ini 
lebih lanjut memperbaiki tanggal dan nama tempat dan membuat 
koreksi lainnya  Perubahan- perubahan ini telah dibuat untuk mem-
bawa materi pada kesepadanan dengan informasi sejarah yang 
paling akurat  Fitur- fitur khusus lainnya dari edisi terakhir ini men-
cakup peta- peta yang direvisi yang memperlihatkan lokasi- lokasi 
geografis utama di mana wahyu- wahyu diterima, ditambah foto 
tempat- tempat sejarah Gereja, rujuk silang, uraian judul bagian, 
dan ringkasan masalah pokok yang diperbaiki, yang semuanya 
dirancang untuk menolong para pembaca memahami dan bersuka-
cita dalam pesan Tuhan sebagaimana diberikan dalam Ajaran dan 
Perjanjian  Informasi untuk uraian judul bagian telah diambil dari 
Naskah Sejarah Gereja dan History of the Church (Sejarah Gereja) 
yang diterbitkan (secara kolektif dirujuk dalam uraian judul seba-
gai sejarah Joseph Smith) dan Joseph Smith Papers (Berkas- Berkas 
Joseph Smith) 
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URUTAN KRONOLOGIS DAFTAR ISI

Tanggal Tempat Bagian
1823 September Manchester, New York 2
1828 Juli Harmony, Pennsylvania 3
1829 Februari Harmony, Pennsylvania 4

Maret Harmony, Pennsylvania 5
April Harmony, Pennsylvania 6, 7, 8, 9, 10
Mei Harmony, Pennsylvania 11, 12, 13*
Juni Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
Musim Panas Manchester, New York 19

1830 Wayne County, New York 74
April Fayette, New York 20*, 21
April Manchester, New York 22, 23
Juli Harmony, Pennsylvania 24, 25, 26
Agustus Harmony, Pennsylvania 27
September Fayette, New York 28, 29, 30, 31
Oktober Manchester, New York 32
Oktober Fayette, New York 33
November Fayette, New York 34
Desember Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 Januari Fayette, New York 38, 39, 40
Februari Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
Maret Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
Mei Kirtland, Ohio 49, 50
Mei Thompson, Ohio 51
Juni Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
Juli Sion, Jackson County, Missouri 57
Agustus Sion, Jackson County, Missouri 58, 59
Agustus Independence, Missouri 60
Agustus Sungai Missouri, Missouri 61
Agustus Chariton, Missouri 62
Agustus Kirtland, Ohio 63
September Kirtland, Ohio 64
Oktober Hiram, Ohio 65, 66
November Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
Desember Hiram, Ohio 71
Desember Kirtland, Ohio 72

1832 Januari Hiram, Ohio 73
Januari Amherst, Ohio 75
Februari Hiram, Ohio 76
Maret Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81
Maret Kirtland, Ohio 78

* Di atau di dekat tempat yang dimaksudkan.

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                      
                              
                              
                            
                            
                          
                              
                        
                              
                              
                              
                        
                          
                        
                        
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                        
                              



Tanggal Tempat Bagian
April Independence, Missouri 82, 83
Agustus Hiram, Ohio 99
September Kirtland, Ohio 84
November Kirtland, Ohio 85
Desember Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 Februari Kirtland, Ohio 89
Maret Kirtland, Ohio 90, 91, 92
Mei Kirtland, Ohio 93
Juni Kirtland, Ohio 95, 96
Agustus Kirtland, Ohio 94, 97, 98
Oktober Perrysburg, New York 100
Desember Kirtland, Ohio 101

1834 Februari Kirtland, Ohio 102, 103
April Kirtland, Ohio 104*
Juni Sungai Fishing, Missouri 105
November Kirtland, Ohio 106

1835 April Kirtland, Ohio 107
Agustus Kirtland, Ohio 134
Desember Kirtland, Ohio 108

1836 Januari Kirtland, Ohio 137
Maret Kirtland, Ohio 109
April Kirtland, Ohio 110
Agustus Salem, Massachusetts 111

1837 Juli Kirtland, Ohio 112
1838 Maret Far West, Missouri 113*

April Far West, Missouri 114, 115
Mei Spring Hill, Daviess County, 

Missouri 116
Juli Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 Maret Rutan Liberty, Clay County, 
Missouri 121, 122, 123

1841 Januari Nauvoo, Illinois 124
Maret Nauvoo, Illinois 125
Juli Nauvoo, Illinois 126

1842 September Nauvoo, Illinois 127, 128
1843 Februari Nauvoo, Illinois 129

April Ramus, Illinois 130
Mei Ramus, Illinois 131
Juli Nauvoo, Illinois 132

1844 Juni Nauvoo, Illinois 135
1847 Januari Winter Quarters (sekarang 

Nebraska) 136
1890 Oktober Salt Lake City, Utah Maklumat Resmi 1
1918 Oktober Salt Lake City, Utah 138
1978 Juni Salt Lake City, Utah Maklumat Resmi 2

* Di atau di dekat tempat yang dimaksudkan.

                            
                              
                              
                              
                        
                              
                          
                              
                            
                          
                              
                              
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                          

                              
                    

                      
                              
                              
                              
                          
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                  
                              
                   



1 1 a 3 Ne. 27:3;  
A&P 20:1.  
pts Gereja Yesus 
Kristus.

  b A&P 38:7–8.  
pts Ke- Allah- an.

  c Ul. 32:1.

 2 a A&P 133:16.
  b Flp. 2:9–11.
  c pts Hati.
 3 a pts Pemberontakan.
  b Luk. 8:17; 12:3;  

2 Ne. 27:11;  
Morm. 5:8.

 4 a Yeh. 3:17–21;  
A&P 63:37.  
pts Memperingatkan;  
Pekerjaan Misionaris.

  b pts Zaman Akhir.
 6 a pts Yesus Kristus—

Wewenang.

1–7, Suara peringatan adalah ke
pada semua orang; 8–16, Kemur
tadan dan kejahatan mendahului 
Kedatangan Kedua; 17–23, Joseph 
Smith dipanggil untuk memulih
kan ke bumi kebenaran dan kuasa 
Tuhan; 24–33, Kitab Mormon di
tampilkan dan Gereja sejati dite
gakkan; 34–36, Kedamaian akan 
diambil dari bumi; 37–39, Selidiki
lah perintah perintah ini.

SIMAKLAH, hai kamu umat 
a gereja- Ku, firman suara Dia 

yang berdiam di tempat yang 
tinggi, dan yang b mata- Nya ter-
tuju ke atas semua orang; ya, 
sesungguhnya Aku berfirman: 
c Simaklah kamu orang- orang 
dari jauh; dan kamu yang berada  
di atas pulau- pulau di laut, 
 dengarkanlah bersama.

2 Karena sesungguhnya a su-
ara Tuhan adalah kepada semua 

orang, dan b tak seorang pun lo-
los; dan tidak ada mata yang ti-
dak akan melihat, tidak juga 
telinga yang tidak akan mende-
ngar, tidak juga c hati yang tidak 
akan tertembus.

3 Dan yang a memberontak akan 
tertusuk dengan banyak duka-
cita; karena kedurhakaan mereka 
akan b dibicarakan di atas atap- 
atap rumah, dan tindakan raha-
sia mereka akan  diungkapkan.

4 Dan a suara peringatan akan-
lah kepada semua orang, mela-
lui mulut para murid- Ku, yang 
telah Aku pilih pada b zaman ter-
akhir ini.

5 Dan mereka akan pergi dan 
tak seorang pun akan menahan 
mereka, karena Aku Tuhan telah 
memerintahkan mereka.

6 Lihatlah, inilah a wewenang- Ku, 
dan wewenang para hamba- Ku, 
dan kata pengantar- Ku untuk 

BAGIAN 1
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, pada tang
gal 1 November 1831, pada saat konferensi khusus para penatua 
Gereja, diadakan di Hiram, Ohio. Banyak wahyu telah diterima dari 
Tuhan sebelum waktu ini, dan penyusunan ini untuk penerbitan da
lam bentuk kitab adalah salah satu pokok utama yang disetujui pada 
konferensi itu. Bagian ini merupakan kata pengantar Tuhan tentang 
ajaran, perjanjian, dan perintah yang diberikan pada dispensasi ini.
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 6 b A&P 72:21.
 7 a Ul. 5:29;  

Pkh. 12:13.
  b A&P 1:38.
 8 a pts Pemeteraian.
  b pts Pemberontakan.
 9 a Why. 19:15–16;  

1 Ne. 22:16–17.
  b Mosia 16:2;  

JS—M 1:31, 55.
 10 a pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  b Yeh. 7:4;  

A&P 56:19.  

pts Yesus Kristus—
Hakim.

  c Ams. 24:12;  
Alma 9:28; 41:2–5;  
A&P 6:33.

  d Mat. 7:2.
 13 a A&P 63:6.
  b Yeh. 21:3;  

A&P 35:14.
 14 a Yes. 53:1.
  b 2 Ne. 9:31;  

Mosia 26:28.
  c A&P 11:2.
  d Kis. 3:23;  

Alma 50:20;  
A&P 50:8; 56:3.

 15 a Yos. 23:16;  
Yes. 24:5.

  b pts Tata Cara.
  c pts Kemurtadan.
  d pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
 16 a Mat. 6:33.
  b A&P 82:6.
  c Yes. 53:6.
  d Kel. 20:4;  

3 Ne. 21:17.  
pts Pemujaan Berhala.

kitab perintah- perintah- Ku, yang 
 telah Aku berikan kepada mereka 
untuk b diterbitkan bagimu, hai 
penghuni bumi.

7 Karenanya, a takut dan geme-
tarlah, hai kamu orang- orang, 
 karena apa yang telah Aku Tuhan 
tetapkan di dalamnya akan 
b  digenapi.

8 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, agar mereka 
yang pergi, menyampaikan ka-
bar ini kepada penghuni bumi, 
kepada mereka kuasa diberi-
kan untuk a memeteraikan baik 
di atas bumi maupun di surga, 
yang tidak percaya dan yang 
b memberontak;

9 Ya, sesungguhnya, untuk me-
meteraikan mereka pada hari 
ketika a kemurkaan Allah akan 
dicurahkan ke atas yang b jahat 
tanpa batas—

10 Sampai  a masanya ke-
tika Tuhan akan datang un-
tuk b mengganjar kepada setiap 
orang menurut c pekerjaannya, 
dan d mengukurkan kepada se-
tiap orang menurut ukuran yang 
telah dia ukurkan kepada se-
samanya.

11 Karenanya suara Tuhan ada-
lah ke ujung- ujung bumi, agar 
semua yang mau mendengar bo-
leh mendengar:

12 Bersiaplah kamu, bersiaplah 
kamu untuk apa yang akan da-
tang, karena Tuhan sudah dekat;

13 Dan a amarah Tuhan tersu-
lut, dan b pedang- Nya dimandi-
kan di surga, dan itu akan jatuh 
ke atas penghuni bumi.

14 Dan a lengan Tuhan akan di-
ungkapkan; dan masanya da-
tang ketika mereka yang tidak 
mau b mendengar suara Tuhan, 
tidak juga suara para hamba- 
Nya, tidak juga c mengindahkan 
perkataan para nabi dan rasul, 
akan d disingkirkan dari antara 
orang- orang;

1 5   K a re n a  m e re k a  t e l a h 
a melenceng dari b tata cara- tata 
cara- Ku, dan telah c melanggar 
d perjanjian- Ku yang abadi;

16 Mereka tidak a mencari 
Tuhan untuk menegakkan 
kebenaran- Nya, tetapi setiap 
orang berjalan pada b jalannya 
c sendiri, dan menurut d rupa 
allahnya sendiri, yang rupanya 
ada dalam keserupaan dengan 
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 16 e Yes. 50:9.
  f A&P 64:24; 133:14.  

pts Babel;  
Keduniawian.

 17 a Yes. 24:1–6.
 19 a Kis. 4:13;  

1 Kor. 1:27;  
A&P 35:13; 133:58–59.  
pts Lembut Hati, 
Kelembutan Hati.

  b 2 Ne. 28:31.  
pts Percaya, 

Kepercayaan.
 20 a pts Bersaksi.
 22 a A&P 39:11.  

pts Perjanjian;  
Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 23 a pts Injil.
  b pts Pekerjaan 

Misionaris.
  c 1 Kor. 1:26–29.
 24 a 2 Ne. 33:10–11;  

Moro. 10:27–28.

  b 2 Ne. 31:3;  
Eter 12:39.

  c A&P 50:12.  
pts Pengertian.

 26 a Yak. 1:5; A&P 42:68.  
pts Kebijaksanaan.

 27 a pts Penderaan.
  b pts Pertobatan.
 28 a pts Rendah Hati, 

Kerendahhatian.
  b pts Pengetahuan.
 29 a pts Kitab Mormon.

dunia, dan yang wujudnya be-
rupa berhala, yang menjadi e tua 
dan akan binasa di f Babilon, bah-
kan Babilon yang besar, yang 
akan jatuh.

17 Karenanya, Aku Tuhan, me-
ngetahui malapetaka yang akan 
datang ke atas a penghuni bumi, 
meminta kepada hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., dan berfir-
man kepadanya dari surga, dan 
memberinya perintah- perintah;

18 Dan juga memberikan 
perintah- perintah kepada yang 
lain, bahwa mereka hendaknya 
mempermaklumkan hal- hal ini 
kepada dunia; dan semua ini 
agar itu akan digenapi, yang di-
tulis oleh para nabi—

19 Apa yang a lemah dari du-
nia akan tampil dan mematah-
kan yang perkasa dan kuat, agar 
manusia hendaknya tidak me-
nasihati sesamanya, tidak juga 
b percaya pada lengan daging—

20 Tetapi agar setiap orang 
boleh a berbicara dalam nama 
Allah Tuhan, bahkan Jurusela-
mat dunia;

21 Agar iman juga boleh me-
ningkat di bumi;

22 Agar a perjanjian- Ku yang 
abadi boleh ditegakkan;

23 Agar kegenapan a Injil- Ku 
boleh b dipermaklumkan oleh 
yang c lemah dan yang sederhana 
ke ujung- ujung dunia, dan di ha-
dapan raja dan penguasa.

24 Lihatlah, Aku adalah Allah 
dan telah memfirmankannya; 
a perintah- perintah ini dari- Ku, 
dan diberikan kepada para 
hamba- Ku dalam kelemahan 
mereka, menurut cara b berba-
hasa mereka, agar mereka boleh 
sampai pada c pengertian.

25 Dan sejauh mereka khilaf itu 
boleh disingkapkan;

26 Dan sejauh mereka mencari 
a kebijaksanaan mereka boleh di-
beri petunjuk;

27 Dan sejauh mereka berdosa 
mereka boleh a didera, agar me-
reka boleh b bertobat;

28 Dan sejauh mereka a ren-
dah hati mereka boleh dijadikan 
kuat, dan diberkati dari tempat 
yang tinggi, dan menerima b pe-
ngetahuan dari waktu ke waktu.

29 Dan setelah menerima ca-
tatan orang- orang Nefi, ya, bah-
kan hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., akan memperoleh kuasa 
untuk menerjemahkan melalui 
belas kasihan Allah, melalui ku-
asa Allah, a Kitab Mormon.
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 30 a A&P 1:4–5, 17–18.
  b pts Gereja Yesus 

Kristus dari 
Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir;  
Pemulihan Injil.

  c pts Kegelapan 
Rohani.

  d Ef. 4:5, 11–14.  
pts Tanda- Tanda 
Gereja Sejati.

  e A&P 38:10.
 31 a Alma 45:16; A&P 24:2.  

pts Dosa.
 32 a A&P 58:42–43.  

pts Mengampuni.

 33 a Mosia 26:32.
  b Alma 24:30;  

A&P 60:2–3.
  c pts Roh Kudus.
  d Kej. 6:3; 2 Ne. 26:11;  

Morm. 5:16;  
Eter 2:15; Moro. 9:4.

 34 a Mat. 28:19;  
A&P 1:2; 42:58.

 35 a Ul. 10:17; Kis. 10:34;  
Moro. 8:12;  
A&P 38:16.

  b pts Zaman Akhir.
  c A&P 87:1–2.  

pts Damai, 
Kedamaian;  

Tanda- Tanda Zaman.
  d pts Iblis.
 36 a pts Orang Suci.
  b pts Yesus Kristus—

Pemerintahan 
milenium Kristus.

  c Za. 2:10–11;  
A&P 29:11; 84:118–119.

  d pts Menghakimi.
  e pts Dunia.
 37 a pts Tulisan Suci.
  b A&P 58:31; 62:6; 82:10.
 38 a 2 Raj. 10:10;  

Mat. 5:18; 24:35;  
2 Ne. 9:16; JS—M 1:35.

  b A&P 101:64.

30 Dan juga mereka kepada si-
apa perintah- perintah ini dibe-
rikan, akan memperoleh a kuasa 
untuk meletakkan landasan b ge-
reja ini, dan untuk menampilkan-
nya dari keadaan tak dikenal dan 
dari c kegelapan, satu- satunya 
d gereja yang sejati dan hidup di 
atas muka seluruh bumi, yang 
dengannya Aku, Tuhan, sangat 
e berkenan, berfirman kepada 
gereja secara kolektif dan bukan 
secara individu—

31 Karena Aku Tuhan tidak da-
pat memandang a dosa dengan 
tingkat perkenanan yang pa-
ling kecil;

32 Walaupun demikian, dia 
yang bertobat dan melakukan 
perintah- perintah Tuhan akan 
a diampuni;

33 Dan dia yang tidak a berto-
bat, dari dia akan b diambil bah-
kan terang yang telah dia terima; 
karena c Roh- Ku tidak akan se-
lalu d berjuang bersama manusia, 
firman Tuhan Semesta Alam.

34 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, hai 
penghuni bumi: Aku Tuhan 

bersedia menyingkapkan hal- 
hal ini kepada a semua daging;

35 Karena Aku bukanlah 
a orang yang pilih kasih, dan 
menghendaki agar semua orang 
akan tahu bahwa b masanya se-
lekasnya datang; jamnya belum-
lah sekarang, tetapi sudah di 
depan mata, ketika c kedamaian 
akan diambil dari bumi, dan d ib-
lis akan memiliki kuasa atas ke-
kuasaannya sendiri.

36 Dan juga Tuhan akan memi-
liki kuasa atas para a orang suci- 
Nya, dan akan b memerintah di 
c tengah mereka, dan akan tu-
run dalam d penghakiman atas 
e  Idumea, atau dunia.

37  Sel idiki lah a perintah- 
perintah ini, karena ini adalah 
benar dan pasti, dan nubuat dan 
b janji yang ada di dalamnya se-
muanya akan digenapi.

38 Apa yang telah Aku Tuhan 
firmankan, telah Aku firman-
kan, dan Aku tidak meminta 
maaf bagi diri- Ku; dan walau-
pun langit dan bumi berlalu, 
a firman- Ku tidak akan berlalu, 
tetapi semuanya akan b digenapi, 
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BAGIAN 3
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, Juli 1828, sehubungan dengan hilangnya 116 hala
man naskah yang diterjemahkan dari bagian pertama Kitab Mormon, 
yang disebut kitab Lehi. Nabi dengan enggan telah memperkenankan 
halaman halaman ini untuk diserahkan dari penjagaannya kepada 
penjagaan Martin Harris, yang telah melayani untuk periode yang 
 38 c Ul. 18:18;  

A&P 18:33–38; 21:5.  
pts Suara;  
Wahyu.

  d pts Nabi.
  e pts Mendukung 

Pemimpin Gereja;  
Wewenang.

 39 a 1 Yoh. 5:6;  
A&P 20:27; 42:17.

  b pts Kebenaran.
2 1 a Mal. 4:5–6;  

3 Ne. 25:5–6;  
A&P 110:13–15; 
128:17;  
JS—S 1:38–39.  

pts Elia;  
Kunci- Kunci Imamat.

  b A&P 34:6–9; 43:17–26.
 2 a A&P 27:9; 98:16–17.
  b pts Keselamatan bagi 

yang Mati;  
Pemeteraian.

BAGIAN 2
Sebuah kutipan dari sejarah Joseph Smith yang menuturkan perka
taan malaikat Moroni kepada Joseph Smith sang Nabi, saat di dalam 
rumah ayah Nabi di Manchester, New York, pada malam tanggal 
21 September 1823. Moroni adalah yang terakhir dari sederetan pan
jang sejarawan yang telah membuat catatan yang sekarang ada di ha
dapan dunia sebagai Kitab Mormon. (Bandingkan dengan Maleakhi 
4:5–6; juga bagian 27:9; 110:13–16; dan 128:18.)

apakah melalui c suara- Ku sen-
diri atau melalui suara para 
d hamba- Ku, itu adalah e sama.

39 Karena lihatlah, dan tengok-
lah, Tuhan adalah Allah, dan 

a Roh memberikan kesaksian, 
dan kesaksian itu benar, dan b ke-
benaran tetap tinggal selama- 
lamanya. Amin.

1, Elia akan mengungkapkan ima
mat; 2–3, Janji janji leluhur terta
nam dalam hati anak anak.

Lihatlah, Aku akan mengung-
kapkan kepadamu Imamat, me-
lalui tangan a Elia sang Nabi, 
sebelum kedatangan hari Tuhan 
yang b besar dan mengerikan.

2 Dan a dia akan menanamkan 
dalam hati anak- anak b janji- janji 
yang dibuat kepada leluhur, dan 
hati anak- anak akan berpaling 
kepada leluhur mereka.

3 Jika tidak demikian, seluruh 
bumi akan sepenuhnya dile-
nyapkan pada kedatangan- Nya.
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3 1 a Mzm. 8:4–10;  
A&P 10:43.

 2 a Alma 7:20.  
pts Ke- Allah- an.

  b 1 Ne. 10:18–19;  
A&P 35:1.

 3 a Kis. 5:38–39;  
Morm. 8:22;  
A&P 10:43.

 4 a A&P 84:73.  
pts Kesombongan.

  b Yakub 4:10;  
Alma 37:37.  
pts Nasihat;  
Perintah- Perintah 
Allah.

  c pts Badani.
  d pts Pembalasan.
 6 a A&P 5:21;  

JS—S 1:28–29.
  b A&P 45:29; 46:7.
 7 a Mzm. 27:1;  

Luk. 9:26;  
A&P 122:9.  
pts Berani, 
Keberanian;  
Takut.

  b Im. 26:42–43;  
1 Ne. 19:7;  
Yakub 4:8–10.

 8 a Ef. 6:16;  
1 Ne. 15:24;  
A&P 27:17.

1–4, Lintasan Tuhan adalah satu 
lingkaran kekal; 5–15, Joseph 
Smith mesti bertobat atau kehi
langan karunia untuk menerje
mahkan; 16–20, Kitab Mormon 
tampil untuk menyelamatkan be
nih keturunan Lehi.

a Pekerjaan, dan rancangan, 
dan tujuan Allah tidak dapat 
digagalkan, tidak juga itu da-
pat menjadi tak berarti apa pun.

2 Karena a Allah tidak berja-
lan di jalan yang berliku- liku, 
tidak juga Dia berbelok ke ka-
nan tidak juga ke kiri, tidak juga 
Dia berubah dari apa yang te-
lah Dia firmankan, oleh karena 
itu jalan- Nya adalah lurus, dan 
b lintasan- Nya adalah satu ling-
karan kekal.

3 Ingatlah, ingatlah bahwa bu-
kanlah a pekerjaan Allah yang 
digagalkan, tetapi pekerjaan 
manusia;

4 Karena walaupun seseorang 
bisa memperoleh banyak wahyu, 
dan memiliki kuasa untuk mela-
kukan banyak pekerjaan dah-
syat, namun jika dia a sesumbar 

akan kekuatannya sendiri, dan 
melecehkan b nasihat- nasihat 
Allah, dan mengikuti perintah 
dari kehendak dan hasrat c ba-
daninya sendiri, dia mesti jatuh 
dan mendatangkan d pembalasan 
dari seorang Allah yang adil ke 
atas dirinya.

5 Lihatlah, kamu telah di-
percayai dengan hal- hal ini, 
tetapi betapa ketatnya perintah- 
perintahmu; dan ingatlah juga 
janji- janji yang dibuat kepa-
damu, jika kamu tidak melang-
garnya.

6 Dan lihatlah, betapa sering-
nya kamu telah a melanggar pe-
rintah dan hukum Allah, dan 
telah meneruskan dalam b bu-
jukan manusia.

7 Karena, lihatlah, kamu hen-
daknya tidak lebih a takut ke-
pada manusia daripada kepada 
Allah. Walaupun manusia mele-
cehkan nasihat- nasihat Allah, 
dan b meremehkan firman- Nya—

8 Namun kamu semestinya se-
tia; dan Dia akan mengulurkan 
lengan- Nya dan mendukungmu 
melawan segala a panah berapi 

singkat sebagai tenaga penulis dalam penerjemahan Kitab Mormon. 
Wahyu ini diberikan melalui Urim dan Tumim. (Lihat bagian 10.)
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 8 b pts Iblis.
  c Alma 38:5.
 12 a A&P 1:29; 5:4.
  b A&P 10:6–8.
 13 a pts Kesombongan.
 15 a yaitu Tuhan.
 16 a pts Juruselamat.

  b 1 Ne. 13:23–25;  
2 Ne. 29:4–6.

  c Mosia 3:20.
 17 a 2 Ne. 5:8–9.
 18 a pts Kitab Mormon.
  b 2 Ne. 5:14;  

Enos 1:13–18.

  c 2 Ne. 26:15–16.
  d Morm. 8:2–3.
 19 a 1 Ne. 9:3, 5.
  b pts Lempengan- 

Lempengan Emas.

b lawan; dan Dia akan besertamu 
dalam setiap waktu c kesusahan.

9 Lihatlah, engkau adalah 
Joseph, dan engkau dipilih un-
tuk melakukan pekerjaan Tuhan, 
tetapi karena pelanggaran, jika 
engkau tidak mawas diri eng-
kau akan jatuh.

10 Tetapi ingatlah, Allah pe-
nuh belas kasihan; oleh karena 
itu, bertobatlah dari apa yang 
telah engkau lakukan yang ber-
tentangan dengan perintah yang 
Aku berikan kepadamu, dan 
engkau masih dipilih, dan kem-
bali dipanggil pada pekerjaan 
itu;

11 Kecuali engkau melakukan 
ini, engkau akan diserahkan dan 
menjadi seperti orang lain, dan 
tidak lagi memiliki karunia.

12 Dan ketika engkau menye-
rahkan apa yang telah Allah be-
rikan kepadamu penglihatan 
dan kuasa untuk a menerjemah-
kan, engkau menyerahkan apa 
yang sakral ke dalam tangan 
b orang yang jahat,

13 Yang telah melecehkan 
nasihat- nasihat Allah, dan te-
lah melanggar janji- janji paling 
sakral yang dibuat di hadapan 
Allah, dan telah bergantung 
pada pertimbangannya sendiri 
dan a  sesumbar akan kebijaksa-
naannya sendiri.

14 Dan inilah alasannya se-
hingga engkau telah kehilangan 
hak istimewamu untuk suatu 
masa—

15 Karena engkau telah mem-
biarkan nasihat a pengarahmu 
dipijak- pijak sejak awal.

1 6   Wa l a u p u n  d e m i k i a n , 
pekerjaan- Ku akan menyebar 
luas, karena sejauh pengetahuan 
tentang seorang a Juruselamat 
telah datang ke dunia, melalui 
b kesaksian orang- orang Yahudi, 
demikian pula c pengetahuan 
tentang seorang Juruselamat 
akan datang kepada umat- Ku—

17 Dan kepada a orang- orang 
Nefi, dan orang- orang Yakub, 
dan orang- orang Yusuf, dan 
orang- orang Zoram, melalui ke-
saksian leluhur mereka—

18 Dan a kesaksian ini akan 
sampai pada pengetahuan ten-
tang b orang- orang Laman, dan 
orang- orang Lemuel, dan orang- 
orang Ismael, yang c merosot da-
lam ketidakpercayaan karena 
kedurhakaan leluhur mereka, 
yang telah Tuhan biarkan un-
tuk d menghancurkan saudara-  
saudara mereka orang- orang 
Nefi, karena kedurhakaan me-
reka dan kekejian mereka.

19 Dan untuk a tujuan khu-
sus ini b lempengan- lempengan 
ini dilestarikan, yang memuat 
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1–4, Pelayanan yang gagah berani 
menyelamatkan para pelayan ro
hani Tuhan; 5–6, Sifat keallahan 
menjadikan mereka memenuhi sya
rat untuk pelayanan; 7, Apa yang 
dari Allah mestilah dicari.

Sekarang, lihatlah, suatu a pe-
kerjaan yang menakjubkan ham-
pir tampil di antara anak- anak 
manusia.

2 Oleh karena itu, hai kamu 
yang mulai dalam a pelayanan 
bagi Allah, pastikanlah bahwa 
kamu b melayani- Nya dengan 
segenap c hati, daya, pikiran 
dan kekuatanmu, agar kamu 
boleh berdiri  d tanpa salah 

di hadapan Allah pada hari  
terakhir.

3 Oleh karena itu, jika kamu 
memiliki hasrat untuk melayani 
Allah kamu a dipanggil pada pe-
kerjaan itu;

4 Karena lihatlah a ladang telah 
putih siap b dipanen; dan tengok-
lah, dia yang mengayunkan sa-
bitnya dengan dayanya, orang 
yang sama menyimpan dalam 
c persediaan agar dia tidak bi-
nasa, tetapi membawa kesela-
matan pada jiwanya;

5 Dan a iman, b harapan, c kasih 
amal dan d kasih, dengan suatu 
e pandangan tunggal pada f ke-
muliaan Allah, menjadikan dia 

 19 c 3 Ne. 5:14–15;  
A&P 10:46–50.

 20 a 2 Ne. 30:3–6;  
A&P 28:8; 49:24.

  b Morm. 3:19–21.
  c 2 Ne. 31:19;  

Moro. 6:4.
  d Moro. 7:26, 38.
4 1 a Yes. 29:14;  

1 Ne. 14:7; 22:8;  
A&P 6:1; 18:44.  
pts Pemulihan Injil.

 2 a pts Pelayanan.
  b Yos. 22:5;  

1 Sam. 7:3;  
A&P 20:19; 76:5.

  c pts Hati;  
Pikiran.

  d 1 Kor. 1:8;  
Yakub 1:19;  
3 Ne. 27:20.

 3 a A&P 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
pts Pemanggilan.

 4 a Yoh. 4:35;  
Alma 26:3–5;  
A&P 11:3; 33:3, 7.

  b pts Panen.
  c 1 Tim. 6:19.
 5 a pts Iman.
  b pts Harapan.
  c pts Kasih Amal.
  d pts Kasih.
  e Mzm. 141:8;  

Mat. 6:22; Morm. 8:15.
  f pts Kemuliaan.

BAGIAN 4
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada ayah
nya, Joseph Smith Sr., di Harmony, Pennsylvania, Februari 1829.

 catatan- catatan ini—sehingga 
c janji- janji Tuhan boleh digenapi,  
yang Dia buat kepada umat- 
Nya;

20 Dan agar a orang- orang 
Laman boleh sampai pada pe-
ngetahuan tentang leluhur me-
reka, dan agar mereka boleh 

mengetahui janji- janji Tuhan, 
dan agar mereka boleh b me-
mercayai Injil dan c bersandar 
pada jasa Yesus Kristus, dan d di-
muliakan melalui iman dalam 
nama- Nya, dan agar melalui 
pertobatan mereka, mereka bo-
leh diselamatkan. Amin.
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memenuhi syarat bagi peker-
jaan itu.

6 Ingatlah iman, a kebajikan, 
pengetahuan, kesahajaan, b ke-
sabaran, kebaikan hati persau-

daraan, kesalehan, kasih amal, 
c kerendahhatian, d ketekunan.

7 a Mintalah, dan kamu akan 
menerima; ketuklah, dan akan 
dibukakan bagimu. Amin.

 6 a pts Kebajikan.
  b pts Sabar, Kesabaran.
  c pts Rendah Hati, 

Kerendahhatian.
  d pts Ketekunan.
 7 a Mat. 7:7–8; 2 Ne. 32:4.  

pts Doa.

5 1 a A&P 5:23–24;  
JS—S 1:61.

  b pts Lempengan- 
Lempengan Emas.

 2 a pts Saksi.
 3 a 2 Ne. 27:13.  

Lihat juga “Kesaksian 

Tiga Saksi” dan 
“Kesaksian Delapan 
Saksi” pada 
halaman- halaman 
pendahuluan 
Kitab Mormon.

  b 2 Ne. 3:11.

BAGIAN 5
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, Maret 1829, atas permintaan Martin Harris.

1–10, Angkatan ini akan mene
rima firman Tuhan melalui Joseph 
Smith; 11–18, Tiga saksi akan ber
saksi tentang Kitab Mormon; 19–
20, Firman Tuhan akan terbukti 
seperti pada zaman sebelumnya; 
21–35, Martin Harris boleh ber
tobat dan menjadi salah seorang 
saksi.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa karena  hamba- Ku 
a Martin Harris telah menghas-
ratkan suatu kesaksian dari 
tangan-  Ku,  bahwa kamu, 
 hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
telah memperoleh b  lempengan- 
lempengan yang mengenainya 
kamu telah bersaksi dan mem-
berikan kesaksian bahwa telah 
kamu terima dari- Ku;

2 Dan sekarang, lihatlah, ini 
akan kamu katakan kepada-
nya—Dia yang berfirman ke-
padamu, berfirman kepadamu: 

Aku, Tuhan, adalah Allah, 
dan telah memberikan benda- 
benda ini kepadamu, hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., dan telah 
memerintahkanmu agar kamu 
hendaknya berdiri sebagai seo-
rang a saksi untuk benda- benda 
ini;

3 Dan Aku telah sebabkan 
kamu agar kamu hendaknya ma-
suk ke dalam sebuah perjanjian 
dengan- Ku, agar kamu jangan-
lah memperlihatkannya kecuali 
kepada a orang- orang itu kepada 
siapa Aku perintahkan kepa-
damu; dan kamu tidak memi-
liki b kuasa atasnya kecuali Aku 
memberikannya kepadamu.

4 Dan kamu memiliki ka-
runia untuk menerjemahkan 
lempengan- lempengan itu; dan 
inilah karunia pertama yang 
Aku limpahkan ke atas dirimu; 
dan Aku telah memerintah-
kan agar kamu hendaknya ti-
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dak mengupayakan karunia 
lain sampai tujuan- Ku digenapi 
di dalam ini; karena Aku tidak 
akan memberi kepadamu karu-
nia lain sampai itu selesai.

5 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa celaka 
akan datang kepada penghuni 
bumi jika mereka a tidak akan 
menyimak firman- Ku;

6 Karena setelah ini kamu akan 
a ditahbiskan dan pergi dan me-
nyampaikan b firman- Ku kepada 
anak- anak manusia.

7 Lihatlah, jika mereka tidak 
mau a memercayai firman- Ku, 
mereka tidak akan memerca-
yaimu, hamba- Ku Joseph, jika 
mungkin agar kamu hendaknya 
memperlihatkan kepada mereka 
semua benda ini yang telah Aku 
percayakan kepadamu.

8 Ah, angkatan yang a tidak per-
caya dan b degil ini—amarah- Ku 
tersulut terhadap mereka.

9 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku telah 
a mencadangkan benda- benda 
itu yang telah Aku percayakan 
kepadamu, hamba- Ku Joseph, 
untuk suatu tujuan yang bijak 
di dalam Aku, dan itu akan di-
singkapkan kepada angkatan- 
angkatan mendatang;

10 Tetapi angkatan ini akan 

memperoleh firman- Ku mela-
lui kamu;

11 Dan di samping kesaksi-
anmu, a kesaksian dari tiga orang 
hamba- Ku, yang akan Aku pang-
gil dan tahbiskan, kepada siapa 
akan Aku perlihatkan  benda- 
benda ini, dan mereka akan 
pergi dengan firman- Ku yang 
diberikan melalui kamu.

12 Ya, mereka akan mengetahui 
dengan suatu kepastian bahwa 
benda- benda ini adalah benar, 
karena dari surga akan Aku mak-
lumkan itu kepada mereka.

13 Aku akan memberikan me-
reka kuasa agar mereka boleh 
melihat dan memandang benda- 
benda ini seperti adanya;

14 Dan kepada a tak seorang 
pun yang lain akan Aku beri-
kan kuasa ini, untuk menerima 
kesaksian yang sama ini di an-
tara angkatan ini, di dalam ini 
awal bangkitnya dan tampil-
nya b gereja- Ku dari padang be-
lantara—jernih bagaikan c bulan, 
dan cemerlang bagaikan mata-
hari, dan menakutkan bagaikan 
suatu pasukan dengan bendera.

15 Dan kesaksian tiga orang 
a saksi akan Aku wartakan ten-
tang firman- Ku.

16 Dan lihatlah, barang si-
apa a percaya pada firman- Ku, 

 5 a Yer. 26:4–5;  
Alma 5:37–38;  
A&P 1:14.

 6 a A&P 20:2–3.  
pts Penahbisan.

  b 2 Ne. 29:7.
 7 a Luk. 16:27–31;  

A&P 63:7–12.

 8 a pts Ketidakpercayaan.
  b Morm. 8:33.  

pts Kesombongan.
 9 a Alma 37:18.
 11 a 2 Ne. 27:12;  

Eter 5:3–4;  
A&P 17:1–5.

 14 a 2 Ne. 27:13.

  b pts Gereja Yesus 
Kristus;  
Pemulihan Injil.

  c A&P 105:31; 109:73.
 15 a A&P 17.  

pts Saksi Kitab 
Mormon.

 16 a Eter 4:11.
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 16 b 1 Ne. 2:16.
  c A&P 8:1–3.
  d pts Roh Kudus.
  e pts Baptis, Baptisan;  

Dilahirkan Kembali;  
Karunia Roh Kudus.

 17 a pts Penahbisan;  
Wewenang.

 18 a 1 Ne. 14:7;  
A&P 20:13–15.

 19 a A&P 29:8; 35:11;  

43:17–27.  
pts Tanda- Tanda 
Zaman;  
Zaman Akhir.

  b pts Pertobatan.
  c Yes. 24:1, 5–6.
  d Yes. 66:15–16;  

A&P 133:41.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 20 a 1 Ne. 1:18;  

2 Ne. 25:9.
  b A&P 1:38.
 22 a pts Patuh, Kepatuhan.
  b Alma 60:13;  

A&P 6:30; 135.
 23 a A&P 5:1.
 24 a Lihat “Kesaksian 

Tiga Saksi” pada 
halaman- halaman 
pendahuluan 
Kitab Mormon.

mereka akan Aku b kunjungi 
dengan c pernyataan d Roh- Ku; 
dan mereka akan e dilahirkan   
dari- Ku, bahkan dari air dan 
dari Roh—

17 Dan kamu masih mesti 
menunggu beberapa saat lagi, 
karena kamu belum a ditahbis-
kan—

18 Dan kesaksian mereka akan 
juga menyebar luas hingga 
a penghukuman angkatan ini 
jika mereka mengeraskan hati 
mereka menentangnya;

19 Karena a pencambukan yang 
memusnahkan akan menyebar 
luas di antara penghuni bumi, 
dan akan berlanjut untuk dicu-
rahkan dari waktu ke waktu, jika 
mereka b tidak bertobat, sampai 
bumi c kosong, dan penghuninya 
dilalap api dan sepenuhnya di-
hancurkan oleh kecemerlangan 
d kedatangan- Ku.

20 Lihatlah, aku memberi tahu 
kamu hal- hal ini, bahkan seperti 
Aku juga a memberi tahu orang- 
orang tentang kehancuran 
Yerusalem; dan b firman- Ku akan 
terbukti pada waktu ini sebagai-
mana hingga kini itu telah ter-
bukti.

21 Dan sekarang Aku meme-

rintahkanmu, hamba- Ku Joseph, 
untuk bertobat dan berjalan de-
ngan lebih lurus di hadapan- Ku, 
dan tidak lagi menyerah pada 
bujukan manusia;

22 Dan agar kamu teguh dalam 
a menaati perintah- perintah- Ku 
dengan apa Aku telah meme-
rintahkanmu; dan jika kamu 
melakukan ini, lihatlah Aku 
memberimu kehidupan kekal, 
bahkan jika kamu akan b dibu-
nuh.

23 Dan sekarang, lagi, Aku ber-
firman kepadamu, hamba- Ku 
Joseph, mengenai a pria yang 
menghasratkan kesaksian—

24 Lihatlah, Aku berfirman 
kepadanya, dia mempermu lia-
kan dirinya dan tidak meren-
dahkan hatinya dengan cukup 
di hadapan- Ku; tetapi jika dia 
akan membungkukkan diri di 
hadapan- Ku, dan merendahkan 
hatinya dengan doa yang amat 
kuat dan iman, dengan ketu-
lusan hatinya, maka akan Aku 
kabulkan kepadanya a peman-
dangan akan benda- benda yang 
dia hasratkan untuk lihat.

25 Dan kemudian dia akan ber-
kata kepada orang- orang dari 
angkatan ini: Lihatlah, aku telah 
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 25 a Eter 5:3.  33 a A&P 10:6; 38:13, 28.

melihat benda- benda yang te-
lah Tuhan perlihatkan kepada 
Joseph Smith, Jun., dan aku 
a tahu dengan suatu kepastian 
bahwa itu adalah benar, karena 
aku telah melihatnya, karena itu 
telah diperlihatkan kepadaku 
melalui kuasa Allah dan bukan 
dari manusia.

26 Dan Aku Tuhan memerin-
tahkannya, hamba- Ku Martin 
Harris, bahwa dia tidak akan 
berkata apa pun lagi kepada me-
reka mengenai benda- benda ini, 
kecuali dia akan berkata: Aku 
telah melihatnya, dan itu telah 
diperlihatkan kepadaku mela-
lui kuasa Allah; dan inilah per-
kataan yang akan dia katakan.

27 Tetapi jika dia menyangkal 
ini dia akan melanggar perjan-
jian yang telah dia sebelumnya 
perjanjikan dengan- Ku, dan li-
hatlah, dia dihukum.

28 Dan sekarang, kecuali dia 
merendahkan hatinya dan 
mengakui kepada- Ku apa yang 
telah dia lakukan yang adalah 
keliru, dan membuat perjanjian 
dengan- Ku bahwa dia akan me-
naati perintah- perintah- Ku, dan 
menjalankan iman kepada- Ku, 
lihatlah, Aku berfirman kepada-
nya, dia tidak akan memperoleh 
pemandangan serupa itu, ka-
rena Aku tidak akan mengabul-
kan kepadanya pemandangan 
tentang benda- benda yang me-
ngenainya telah Aku firmankan.

29 Dan j ika ini  keadaan-
nya, Aku memerintahkanmu, 

hamba- Ku Joseph, agar kamu 
hendaknya mengatakan kepada-
nya, bahwa dia hendaknya tidak 
melakukan apa pun lagi, tidak 
juga menyusahkan- Ku lagi me-
ngenai masalah ini.

30 Dan jika ini keadaannya, 
lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu Joseph, ketika engkau te-
lah menerjemahkan beberapa 
halaman lagi engkau hendaknya 
berhenti untuk suatu masa, bah-
kan sampai Aku memerintahkan 
engkau lagi; kemudian engkau 
boleh menerjemahkan lagi.

31 Dan kecuali engkau mela-
kukan ini, lihatlah, engkau tidak 
akan memiliki lagi karunia, dan 
Aku akan mengambil benda- 
benda yang telah Aku percaya-
kan kepadamu.

32 Dan sekarang, karena Aku 
melihat sebelumnya penantian 
untuk menghancurkan engkau, 
ya, Aku melihat sebelumnya 
bahwa jika hamba- Ku Martin 
Harris tidak merendahkan ha-
tinya dan menerima kesaksian 
dari tangan- Ku, bahwa dia akan 
jatuh ke dalam pelanggaran;

33 Dan ada banyak orang yang 
menantikan untuk a menghan-
curkan engkau dari atas muka 
bumi; dan karena alasan ini, 
agar masa hidupmu boleh di-
perpanjang, telah Aku berikan 
kepadamu perintah- perintah ini.

34 Ya, karena alasan ini Aku te-
lah berfirman: Berhentilah, dan 
tetaplah bergeming sampai Aku 
memerintahkan engkau, dan 
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1–6, Para pekerja di ladang Tuhan 
memperoleh keselamatan; 7–13, 
Tidak ada karunia yang lebih be
sar daripada karunia keselamatan; 
14–27, Suatu kesaksian tentang 
kebenaran datang melalui kuasa 
Roh; 28–37, Pandanglah kepada 
Kristus, dan lakukanlah yang baik 
secara berkelanjutan.

Suatu pekerjaan yang besar 
dan a menakjubkan hampir tam-
pil kepada anak- anak manusia.

2 Lihatlah, Aku adalah Allah; 
indahkanlah a firman- Ku, yang 
hidup dan penuh kuasa, b lebih 
tajam daripada sebilah pedang 
bermata dua, untuk pembelahan 
baik tulang sendi maupun sum-
sum; oleh karena itu indahkan-
lah firman- Ku.

3 Lihatlah, a ladang telah putih 
siap dipanen; oleh karena itu, 
barang siapa berhasrat untuk 
menuai, biarlah dia mengayun-
kan sabitnya dengan dayanya, 
dan menuai saat hari berlang-
sung, agar dia boleh menyimpan 
baik- baik bagi jiwanya kesela-
matan abadi di dalam kerajaan 
Allah.

4 Ya, barang siapa akan a meng-
ayunkan sabitnya dan menuai, 
orang yang sama dipanggil oleh 
Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu 
akan a meminta dari- Ku kamu 
akan menerima; jika kamu akan 
mengetuk akan dibukakan 
 bagimu.

6 Sekarang, karena kamu te-
lah meminta, lihatlah, Aku 

 34 a 1 Ne. 3:7.
 35 a Kel. 15:26;  

A&P 11:20.
  b Yoh. 6:39–40;  

1 Tes. 4:17;  
3 Ne. 15:1;  
A&P 9:14; 17:8; 

75:16, 22.
6 1 a Yes. 29:14;  

A&P 4; 18:44.
 2 a Ibr. 4:12;  

Why. 1:16;  
A&P 27:1.

  b Hel. 3:29;  

A&P 33:1.
 3 a Yoh. 4:35;  

A&P 31:4; 33:3; 101:64.
 4 a Why. 14:15–19;  

Alma 26:5;  
A&P 11:3–4, 27.

 5 a Mat. 7:7–8.

BAGIAN 6
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver 
Cowdery, di Harmony, Pennsylvania, April 1829. Oliver Cowdery 
memulai kerjanya sebagai tenaga penulis dalam penerjemahan Kitab 
Mormon, tanggal 7 April 1829. Dia telah menerima suatu pernyataan 
ilahi akan kebenaran kesaksian Nabi perihal lempengan lempengan 
yang di atasnya terukir catatan Kitab Mormon. Nabi bertanya kepada 
Tuhan melalui Urim dan Tumim dan menerima tanggapan ini.

Aku akan a menyediakan sarana 
yang dengannya engkau boleh 
merampungkan apa yang telah 
Aku perintahkan kepadamu.

35 Dan jika engkau a setia dalam 
menaati perintah- perintah- Ku, 
engkau akan b diangkat pada hari 
terakhir. Amin.
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 6 a 1 Ne. 13:37.
  b pts Sion.
 7 a Alma 39:14;  

A&P 68:31.
  b 1 Raj. 3:10–13;  

Mat. 19:23;  
Yakub 2:18–19.  
pts Keduniawian;  
Kekayaan.

  c pts Kebijaksanaan.
  d A&P 42:61, 65.  

pts Misteri Allah.

  e A&P 14:7.
 9 a Alma 29:9;  

A&P 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
pts Pekerjaan 
Misionaris;  
Pertobatan.

 10 a A&P 63:64.
 11 a A&P 102:23;  

JS—S 1:18, 26.
  b Mat. 11:25; 13:10–11;  

Alma 12:9.

  c pts Karunia;  
Karunia Roh.

  d Yak. 5:20;  
Alma 62:45;  
A&P 18:44.

 12 a Mat. 7:6.
 13 a 1 Ne. 15:24.
  b Mosia 2:41; Eter 4:19;  

A&P 51:19; 63:47.
  c pts Bertahan.
  d pts Keselamatan.
 14 a pts Doa.

berfirman kepadamu, taatilah 
perintah- perintah- Ku, dan a upa-
yakanlah untuk mewujudkan 
dan menegakkan perkara b Sion;

7 a Janganlah mencari untuk 
b kekayaan tetapi untuk c kebi-
jaksanaan, dan lihatlah, d misteri- 
misteri Allah akan dikuakkan 
kepadamu, dan kemudian kamu 
akan dijadikan kaya. Lihatlah, 
dia yang memperoleh e kehi-
dupan kekal adalah kaya.

8 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahkan seperti kamu meng-
hasratkan dari- Ku demikian-
lah akan terjadi kepadamu; dan 
jika kamu menghasratkan, kamu 
akan menjadi sarana untuk me-
lakukan banyak yang baik pada 
angkatan ini.

9 Janganlah mengatakan apa 
pun selain a pertobatan kepada 
angkatan ini; taatilah perintah- 
perintah- Ku, dan bantulah un-
tuk mewujudkan pekerjaan- Ku, 
menurut perintah- perintah- Ku, 
dan kamu akan diberkati.

10 Lihatlah engkau memiliki 
sebuah karunia, dan diberkati-
lah engkau karena karuniamu. 
Ingatlah itu adalah a sakral dan 
datang dari atas—

11 Dan jika engkau akan a ber-
tanya, engkau akan mengetahui 
b misteri- misteri yang besar dan 
menakjubkan; oleh karena itu 
engkau hendaknya menjalankan 
c karuniamu, agar engkau boleh 
menemukan misteri- misteri, 
agar engkau boleh membawa 
banyak orang pada pengetahuan 
tentang kebenaran, ya, d meya-
kinkan mereka tentang kekhi-
lafan jalan mereka.

12 Janganlah menyingkapkan 
karuniamu kepada siapa pun 
kecuali mereka yang dari keper-
cayaanmu. Janganlah memper-
mainkan a apa yang sakral.

13 Jika engkau akan melaku-
kan yang baik, ya, dan a berta-
han b setia sampai c akhir, engkau 
akan diselamatkan di dalam ke-
rajaan Allah, yang adalah yang 
terbesar dari segala karunia 
Allah; karena tidak ada karunia 
yang lebih besar daripada karu-
nia d keselamatan.

14 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
diberkatilah engkau untuk apa 
yang telah engkau lakukan; ka-
rena engkau telah a bertanya 
kepada- Ku, dan lihatlah, se-
sering engkau telah bertanya 
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 15 a pts Pikiran.
 16 a 1 Taw. 28:9;  

Mat. 12:25; Ibr. 4:12;  
Mosia 24:12;  
3 Ne. 28:6.  
pts Mahatahu.

  b 1 Raj. 8:39.
 17 a A&P 18:2.
 18 a pts Ketekunan.

  b A&P 124:95–96.
 20 a Eter 3:21;  

A&P 84:85.
 21 a pts Yesus Kristus.
  b Yoh. 1:10–12;  

Kis. 3:13–17;  
3 Ne. 9:16;  
A&P 45:8.

  c Yoh. 1:5; A&P 10:58.  

pts Terang Kristus.
  d pts Kegelapan 

Rohani.
 22 a pts Karunia 

Pembedaan.
 23 a pts Damai, 

Kedamaian.
  b 1 Yoh. 5:9;  

A&P 18:2.

engkau telah menerima petun-
juk Roh- Ku. Jika tidak demikian 
halnya, engkau tidak akan da-
tang ke tempat di mana engkau 
berada pada waktu ini.

15 Lihatlah, engkau menge-
tahui bahwa engkau telah ber-
tanya kepada- Ku dan Aku 
menerangi a pikiranmu; dan se-
karang Aku memberi tahu eng-
kau hal- hal ini agar engkau 
boleh mengetahui bahwa eng-
kau telah diterangi dengan Roh 
kebenaran;

16 Ya, Aku memberi tahu eng-
kau, agar engkau boleh menge-
tahui bahwa tak seorang pun 
yang lain kecuali Allah yang 
a mengetahui pemikiranmu dan 
maksud b hatimu.

17 Aku memberi tahu engkau 
hal- hal ini sebagai suatu kesak-
sian kepadamu—bahwa firman 
atau pekerjaan yang telah eng-
kau tuliskan adalah a benar.

18 Oleh karena itu a tekunlah; 
b tetaplah di dekat hamba- Ku 
Joseph, dengan setia, dalam ke-
adaan sulit apa pun yang mung-
kin dia alami demi firman itu.

19 Berilah dia petuah dalam 
kesalahannya, dan juga terima-
lah petuah darinya. Bersabar-
lah; bersungguh- sungguhlah; 
berkepala dinginlah; milikilah 

kesabaran, iman, harapan dan 
kasih amal.

20 Lihatlah, engkau adalah 
Oliver, dan Aku telah berfirman 
kepadamu karena hasratmu; 
oleh karena itu a simpanlah baik- 
baik firman ini dalam hatimu. 
Setia dan tekunlah dalam mena-
ati perintah- perintah Allah, dan 
Aku akan mengelilingi engkau 
dalam lengan kasih- Ku.

21 Lihatlah, Aku adalah Yesus 
Kristus, a Putra Allah. Aku ada-
lah yang sama yang datang ke-
pada b umat milik- Ku, dan umat 
milik- Ku tidak menerima- Ku. 
Aku adalah c terang yang bersi-
nar dalam d kegelapan, dan kege-
lapan itu tidak memahaminya.

22 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
jika kamu menghasratkan suatu 
kesaksian lebih lanjut, arahkan-
lah pikiranmu pada malam hari 
ketika kamu berseru kepada- Ku 
dalam hatimu, agar kamu boleh 
a tahu mengenai kebenaran akan 
hal- hal ini.

23 Apakah Aku tidak memfir-
mankan a kedamaian pada pi-
kiranmu mengenai masalah ini? 
b Kesaksian yang lebih besar apa-
kah yang dapat kamu peroleh 
daripada dari Allah?

24 Dan sekarang, lihatlah, 
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 25 a Mosia 8:13;  
A&P 5:4; 9:1–5, 10.

 26 a A&P 8:1; 9:2.  
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang 
dinubuatkan 
untuk tampil.

  b pts Jahat, Kejahatan.
 27 a A&P 35:20.

 28 a Ul. 19:15;  
2 Kor. 13:1;  
2 Ne. 27:12–14;  
A&P 128:3.

 30 a A&P 5:22; 135.  
pts Martir.

  b Why. 3:21.
  c pts Kemuliaan.
 31 a 3 Ne. 16:10–14;  

A&P 20:8–15.
  b pts Kesaksian.
 32 a Mat. 18:19–20.  

pts Kesatuan.
  b A&P 29:5; 38:7.
 33 a pts Berani, 

Keberanian.

kamu telah menerima suatu ke-
saksian; karena jika Aku telah 
memberi tahu kamu apa yang 
tak seorang pun tahu bukankah 
kamu telah menerima kesaksian?

25 Dan, lihatlah, Aku memberi 
kepadamu sebuah karunia, jika 
kamu menghasratkan dari- Ku, 
untuk a menerjemahkan, bahkan 
seperti hamba- Ku Joseph.

26 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa ada a catatan- catatan yang 
memuat banyak dari Injil- Ku, 
yang telah ditahan karena b ke-
jahatan orang- orang;

27 Dan sekarang, Aku meme-
rintahkanmu, bahwa jika kamu 
memiliki hasrat yang baik—su-
atu hasrat untuk menyimpan 
harta bagi dirimu di surga—
maka kamu akan membantu 
dalam membawa pada terang, 
dengan karuniamu, bagian-  
bagian itu dari a tulisan suci- Ku 
yang telah disembunyikan ka-
rena kedurhakaan.

28 Dan sekarang, lihatlah, 
Aku memberi kepadamu, dan 
juga kepada hamba- Ku Joseph, 
 kunci- kunci karunia ini, yang 
akan membawa pada terang pe-
layanan ini; dan melalui mulut 
dua atau tiga a saksi setiap kata 
akan ditegakkan.

29 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
jika mereka menolak firman- Ku, 
dan bagian ini dari Injil dan 
pelayanan- Ku, diberkatilah 
kamu, karena mereka tidak da-
pat melakukan apa pun lagi ke-
padamu daripada kepada- Ku.

30 Dan bahkan jika mereka 
a melakukan kepadamu bahkan 
seperti yang telah mereka la-
kukan kepada- Ku, diberkatilah 
kamu, karena kamu akan b ber-
diam bersama- Ku dalam c ke-
muliaan.

31 Tetapi jika mereka tidak 
a menolak firman- Ku, yang akan 
ditegakkan oleh b kesaksian yang 
akan diberikan, diberkatilah me-
reka, dan pada waktu itu kamu 
akan merasakan sukacita dalam 
buah kerjamu.

32 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
seperti yang Aku firmankan ke-
pada para murid- Ku, di mana 
dua atau tiga orang a berkumpul 
bersama dalam nama- Ku, ber-
talian dengan sesuatu hal, lihat-
lah, di sana Aku akan berada di 
b tengah mereka—demikian pula 
Aku berada di tengahmu.

33 a Janganlah takut melaku-
kan yang baik, putra- putra- Ku, 
karena apa pun yang kamu 
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 33 b Gal. 6:7–8;  
Mosia 7:30–31;  
Alma 9:28; A&P 1:10.

 34 a Mzm. 71:3;  
Mat. 7:24–25;  
1 Kor. 10:1–4;  
Hel. 5:12;  
A&P 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  

Musa 7:53.  
pts Batu Karang.

 35 a Yoh. 8:3–11.
 36 a Yes. 45:22;  

A&P 43:34.
 37 a pts Yesus Kristus—

Penampakan diri 
pascafana Kristus.

  b pts Penyaliban.

  c Mat. 5:3, 10;  
3 Ne. 12:3, 10.

  d pts Kerajaan Allah.
7 1 a pts Yohanes, Putra 

Zebedeus.
  b 3 Ne. 28:1–10.
 2 a Luk. 9:27.  

pts Kematian 
Jasmani.

1–3,  Yohanes  yang Terkas ih 
akan hidup sampai Tuhan da
tang; 4–8, Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes memegang kunci kunci  
Injil.

Dan Tuhan berfirman kepadaku: 
a Yohanes, yang Aku kasihi, apa 
yang engkau b hasratkan? Karena 
jika kamu akan meminta apa 

yang kamu kehendaki, itu akan 
diberikan kepadamu.

2 Dan aku berkata kepada- 
Nya: Tuhan, berilah kepadaku 
kuasa atas a kematian, agar aku 
boleh hidup dan membawa 
jiwa- jiwa kepada- Mu.

3 Dan Tuhan berfirman ke-
padaku: Sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 

BAGIAN 7
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver 
Cowdery, di Harmony, Pennsylvania, April 1829, ketika mereka ber
tanya melalui Urim dan Tumim sehubungan dengan apakah Yohanes, 
murid yang terkasih, tinggal dalam daging atau telah mati. Wahyu 
ini adalah sebuah versi terjemahan dari catatan yang dibuat di atas 
perkamen oleh Yohanes dan disembunyikan olehnya sendiri.

b tabur, itu juga yang akan kamu 
tuai; oleh karena itu, jika kamu 
menabur yang baik kamu akan 
juga menuai yang baik bagi pa-
halamu.

34 Oleh karena itu, janganlah 
takut, kawanan kecil; lakukan-
lah yang baik; biarlah bumi dan 
neraka bergabung melawanmu, 
karena jika kamu dibangun di 
atas a batu karang- Ku, mereka ti-
dak dapat berjaya.

35 Lihatlah, Aku tidak meng-
hukummu; pergilah pada ja-

lanmu dan janganlah a berdosa 
lagi; laksanakanlah dengan ke-
sungguhan pekerjaan yang te-
lah Aku perintahkan kepadamu.

36 a Pandanglah kepada- Ku da-
lam setiap pemikiran; janganlah 
ragu, janganlah takut.

37 a Lihatlah luka- luka yang 
menusuk sisi tubuh- Ku, dan 
juga tanda b paku di tangan 
dan kaki- Ku; setialah, taatilah 
perintah- perintah- Ku, dan kamu 
akan c mewarisi d kerajaan surga. 
Amin.
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 3 a Yoh. 21:20–23.  
pts Makhluk Ubahan.

  b pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus;  
Kemuliaan.

  c Why. 10:11.

 4 a pts Kerajaan Allah.
 6 a A&P 130:5.
  b A&P 76:86–88.
  c Yoh. 10:8–11;  

A&P 77:14.
 7 a Mat. 16:19;  

Kis. 15:7;  
JS—S 1:72.  
pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 8 a pts Sukacita.

BAGIAN 8
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver 
Cowdery, di Harmony, Pennsylvania, April 1829. Selama masa pener
jemahan Kitab Mormon, Oliver, yang melanjutkan untuk melayani 
sebagai tenaga penulis, menuliskan menurut dikte Nabi, berhasrat 
untuk diberkahi dengan karunia penerjemahan. Tuhan menanggapi 
permohonannya dengan memberikan wahyu ini.

kepadamu, karena engkau 
menghasratkan ini engkau akan 
a tinggal sampai Aku datang da-
lam b kemuliaan- Ku, dan akan 
c bernubuat di hadapan bangsa, 
kaum, bahasa dan khalayak.

4 Dan karena alasan ini Tuhan 
berfirman kepada Petrus: Jika 
Aku menghendaki bahwa dia 
tinggal sampai Aku datang, 
apa urusannya denganmu? Ka-
rena dia menghasratkan dari- Ku 
agar dia boleh membawa jiwa- 
jiwa kepada- Ku, tetapi engkau 
berhasrat agar engkau boleh se-
lekasnya datang kepada- Ku di 
dalam a kerajaan- Ku.

5 Aku berfirman kepadamu, 
Petrus, ini adalah suatu hasrat 
yang baik; tetapi yang Aku ka-
sihi telah berhasrat agar dia bo-
leh melakukan lebih, atau suatu 
pekerjaan yang lebih besar kelak 
di antara orang- orang daripada 

apa yang telah dia sebelumnya 
lakukan.

6 Ya, dia telah memikul su-
atu pekerjaan yang lebih be-
sar; oleh karena itu Aku akan 
membuatnya bagaikan api yang 
menyala- nyala dan a malaikat 
yang melayani; dia akan me-
layani bagi mereka yang akan 
menjadi b ahli waris keselamatan 
yang berdiam di atas c bumi.

7 Dan Aku akan menjadikan 
engkau untuk melayani baginya 
dan bagi saudaramu Yakobus; 
dan kepadamu bertiga Aku 
akan memberi kuasa ini dan 
a kunci- kunci pelayanan ini sam-
pai Aku datang.

8 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, kamu berdua 
akan memperoleh menurut has-
ratmu, karena kamu berdua 
a bersukacita dalam apa yang te-
lah kamu hasratkan.

1–5, Wahyu datang melalui kuasa 
Roh Kudus; 6–12, Pengetahuan 

tentang misteri misteri Allah dan 
kuasa menerjemahkan catatan  
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8 1 a JS—S 1:66.  
pts Oliver Cowdery.

  b pts Pengetahuan.
  c pts Doa.
  d A&P 6:26–27; 9:2.
  e A&P 5:16.

 2 a A&P 9:7–9.  
pts Wahyu.

  b pts Hati.
  c pts Roh Kudus.
 3 a Kel. 14:13–22;  

Ul. 11:4;  

1 Ne. 4:2;  
Mosia 7:19.  
pts Laut Merah.

 5 a Ul. 11:18–19.
 10 a pts Iman.

catatan kuno datang melalui  
iman.

a Oliver Cowdery, sesung-
guhnya, sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
sepasti Tuhan hidup, yang ada-
lah Allahmu dan Penebusmu, 
demikian pula pastilah akan 
kamu terima suatu b pengeta-
huan tentang hal apa pun yang 
akan kamu c minta dalam iman, 
dengan hati yang jujur, percaya 
bahwa kamu akan menerima 
suatu pengetahuan mengenai 
ukiran d catatan- catatan tua, yang 
kuno, yang memuat bagian- 
bagian itu dari tulisan suci- Ku 
yang mengenainya telah di-
firmankan oleh e pernyataan 
Roh- Ku.

2 Ya, lihatlah, Aku akan a mem-
beri tahu kamu dalam pikiranmu 
dan dalam b hatimu, melalui c Roh 
Kudus, yang akan datang ke atas 
dirimu dan yang akan berdiam 
dalam hatimu.

3 Sekarang, lihatlah, inilah roh 
wahyu; lihatlah, inilah roh yang 
melaluinya Musa membawa 
anak- anak Israel melalui a Laut 
Merah di atas tanah kering.

4 Oleh karena itu inilah karu-
niamu; terapkanlah itu, dan di-
berkatilah engkau, karena itu 
akan membebaskanmu dari ta-
ngan musuhmu, sementara, jika 

tidak demikian, mereka akan 
membunuhmu dan membawa 
jiwamu pada kehancuran.

5 Ah, ingatlah a firman ini, dan 
taatilah perintah- perintah- Ku. 
Ingatlah, inilah karuniamu.

6 Sekarang, ini belumlah se-
mua karuniamu; karena kamu 
memiliki karunia lain, yang ada-
lah karunia Harun; lihatlah, itu 
telah memberi tahu kamu ba-
nyak hal;

7 Lihatlah, tidak ada kuasa 
lain, kecuali kuasa Allah, yang 
dapat menyebabkan karunia 
Harun ini ada bersamamu.

8 Oleh karena itu, janganlah 
ragu- ragu, karena itu adalah ka-
runia Allah; dan kamu akan me-
megangnya dalam tanganmu, 
dan melakukan pekerjaan yang 
menakjubkan; dan tidak ada ku-
asa yang akan sanggup meng-
ambilnya dari tanganmu, karena 
itu adalah pekerjaan Allah.

9 Dan, oleh karena itu, apa pun 
yang akan kamu minta dari- Ku 
untuk memberi tahu kamu de-
ngan sarana itu, itu akan Aku 
berikan kepadamu, dan kamu 
akan memperoleh pengetahuan 
mengenainya.

10 Ingatlah bahwa tanpa a iman 
kamu tidak dapat melakukan apa 
pun; oleh karena itu mintalah da-
lam iman. Janganlah memper-
mainkan hal- hal ini; janganlah 
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1–6, Catatan catatan kuno yang 
lain kelak akan diterjemahkan; 7–
14, Kitab Mormon diterjemahkan 
melalui penelaahan dan melalui pe
ngukuhan rohani.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, putra- Ku, bahwa karena 
kamu tidak a menerjemahkan 
menurut apa yang kamu hasrat-
kan dari- Ku, dan memulai lagi 
untuk b menulis bagi hamba- Ku, 
Joseph Smith, Jun., demikian 
pula Aku menghendaki agar 
kamu hendaknya melanjutkan 
sampai kamu telah menyelesai-
kan catatan ini, yang telah Aku 
percayakan kepadanya.

2 Dan kemudian, lihatlah, 

a catatan- catatan b lain Aku miliki, 
yang akan Aku berikan kepa-
damu kuasa sehingga kamu bo-
leh membantu menerjemahkan.

3 Bersabarlah, putra- Ku, karena 
adalah kebijaksanaan di dalam 
Aku, dan tidaklah perlu bahwa 
kamu hendaknya menerjemah-
kan pada waktu sekarang ini.

4 Lihatlah, pekerjaan yang 
kamu dipanggil untuk laku-
kan adalah untuk menulis bagi 
hamba- Ku Joseph.

5 Dan, lihatlah, itu karena 
kamu tidak melanjutkan seperti 
yang kamu mulai, ketika kamu 
mulai menerjemahkan, sehingga 
Aku telah mengambil hak isti-
mewa ini darimu.

 10 b A&P 88:63–65.
 11 a A&P 9:1, 10.
9 1 a A&P 8:1, 11.
  b JS—S 1:67.
 2 a A&P 6:26; 8:1.
  b Suatu kiasan 

bagi aktivitas 

penerjemahan 
tambahan, termasuk 
Terjemahan Joseph 
Smith terhadap 
Alkitab dan Kitab 
Abraham, yang 
di dalamnya 

Oliver Cowdery 
membantu sebagai 
tenaga penulis. 
pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs).

b meminta untuk apa yang seha-
rusnya tidak kamu minta.

11 Mintalah agar kamu bo-
leh mengetahui misteri- misteri 
Allah, dan agar kamu boleh 
a menerjemahkan dan mene-
rima pengetahuan dari semua 
catatan kuno itu yang telah 

disembunyikan, yang sakral; 
dan menurut imanmu akan ter-
jadi kepadamu.

12 Lihatlah, adalah Aku yang 
telah memfirmankannya; dan 
Aku adalah yang sama yang ber-
firman kepadamu sejak awal. 
Amin.

BAGIAN 9
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver 
Cowdery, di Harmony, Pennsylvania, April 1829. Oliver diberi petuah 
untuk bersabar dan didorong untuk puas menulis, untuk sementara 
waktu, menurut dikte si penerjemah, daripada berusaha untuk me
nerjemahkan.
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 6 a pts Menggerutu.
 8 a pts Merenungkan.
  b pts Doa.
  c Luk. 24:32.
  d pts Ilham;  

Kesaksian.

  e A&P 8:2–3.
 9 a A&P 10:2.
 10 a A&P 8:11.
 11 a pts Takut.
 12 a A&P 18:8.
 13 a pts Godaan.

 14 a 1 Kor. 16:13.
  b pts Pemanggilan.
  c Alma 13:29;  

A&P 17:8.

6 Janganlah a menggerutu, 
putra- Ku, karena adalah kebi-
jaksanaan di dalam Aku bahwa 
Aku telah berurusan denganmu 
menurut cara ini.

7 Lihatlah, kamu belum me-
ngerti; kamu telah mengira 
bahwa Aku akan memberikan-
nya kepadamu, ketika kamu ti-
dak memikirkan kecuali untuk 
meminta dari- Ku.

8 Tetapi, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa kamu mesti 
a menelaahnya dalam pikiranmu; 
kemudian kamu mesti b bertanya 
kepada- Ku apakah itu benar, dan 
jika itu benar Aku akan menye-
babkan bahwa c dadamu akan 
d membara di dalam dirimu; oleh 
karena itu, kamu akan e merasa-
kan bahwa itu benar.

9 Tetapi jika itu tidak benar 
kamu tidak akan merasakan 
perasaan yang seperti itu, te-
tapi kamu akan merasakan su-
atu a kehampaan pikiran yang 
akan menyebabkanmu me-
lupakan apa yang salah itu; 
oleh karena itu, kamu tidak da-
pat menulis apa yang sakral 

kecuali itu diberikan kepadamu  
dari- Ku.

10 Sekarang, jika kamu telah 
mengetahui ini kamu telah da-
pat a menerjemahkan; walaupun 
demikian, tidaklah perlu bahwa 
kamu hendaknya menerjemah-
kan sekarang.

11 Lihatlah, adalah perlu ketika 
kamu memulai; tetapi kamu a ta-
kut, dan waktunya berlalu, dan 
tidaklah perlu sekarang;

12 Karena, apakah kamu ti-
dak melihat bahwa Aku telah 
memberikan kepada hamba- Ku 
a Joseph cukup kekuatan, yang 
melaluinya itu dibereskan? Dan 
tidak ada dari antara kamu telah 
Aku hukum.

13 Lakukanlah hal ini yang te-
lah Aku perintahkan kepadamu, 
dan kamu akan menjadi mak-
mur. Setialah, dan janganlah me-
nyerah pada a godaan.

14 Berdirilah teguh dalam a pe-
kerjaan dengan apa Aku te-
lah b memanggilmu, dan sehelai 
rambut kepalamu pun tidak 
akan hilang, dan kamu akan c di-
angkat pada hari terakhir. Amin.

BAGIAN 10
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, mungkin sekitar bulan April 1829, walaupun ada 
penggalan penggalan yang mungkin telah diterima bahkan pada musim 
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1–26, Setan menghasut orang 
orang jahat untuk menentang 
pekerjaan Tuhan; 27–33, Dia 
berupaya menghancurkan jiwa 
manusia; 34–52, Injil mesti diper
maklumkan kepada orang orang 
Laman dan segala bangsa melalui 
Kitab Mormon; 53–63, Tuhan akan 
menegakkan Gereja Nya dan Injil 
Nya di antara manusia; 64–70, Dia 
akan mengumpulkan yang bertobat 
ke dalam Gereja Nya dan akan me
nyelamatkan yang patuh.

Sekarang, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa karena 
kamu menyerahkan tulisan itu 
yang kamu telah diberikan ku-
asa kepadamu untuk menerje-
mahkan melalui sarana a Urim 
dan Tumim, ke dalam tangan 
b orang yang jahat, kamu telah 
kehilangan itu.

2 Dan kamu juga kehilangan 

karuniamu pada waktu yang 
sama, dan a pikiranmu menjadi 
digelapkan.

3 Walaupun demikian, itu se-
karang a dipulihkan kepadamu 
lagi; oleh karena itu pastikanlah 
bahwa kamu setia dan terus me-
lanjutkan pada penyelesaian dari 
sisa pekerjaan penerjemahan se-
perti yang telah kamu mulai.

4 Janganlah berlari a lebih ce-
pat atau bekerja lebih daripada 
b kekuatan yang kamu miliki dan 
sarana yang tersedia untuk me-
mungkinkanmu menerjemah-
kan; tetapi c tekunlah sampai 
akhir.

5 a Berdoalah selalu, agar kamu 
boleh keluar sebagai penakluk; 
ya, agar kamu boleh menakluk-
kan Setan, dan agar kamu boleh 
lolos dari tangan para hamba 
Setan yang menyokong peker-
jaannya.

10 1 a pts Urim dan 
Tumim.

  b A&P 3:1–15.
 2 a pts Pikiran.

 3 a A&P 3:10.
 4 a Mosia 4:27.
  b Kel. 18:13–26.
  c Mat. 10:22.  

pts Ketekunan.
 5 a 3 Ne. 18:15–21.  

pts Doa.

panas tahun 1828. Di dalamnya Tuhan memberi tahu Joseph tentang 
perubahan yang dibuat orang orang jahat pada 116 halaman naskah 
dari terjemahan kitab Lehi, dalam Kitab Mormon. Halaman halaman 
naskah ini telah hilang dari kepemilikan Martin Harris, kepada siapa 
lembaran lembaran itu telah dipercayakan untuk sementara. (Lihat 
uraian judul untuk bagian 3.) Rancangan jahat itu adalah menunggu 
dugaan penerjemahan kembali dari bahan yang tercakup oleh halaman 
halaman yang dicuri itu dan kemudian untuk mempermalukan pe
nerjemah dengan memperlihatkan perbedaan yang ditimbulkan oleh 
perubahan itu. Bahwa tujuan jahat ini telah disusun oleh si jahat dan 
diketahui oleh Tuhan bahkan saat Mormon, sejarawan kuno orang Nefi, 
sedang membuat ringkasannya dari kumpulan lempengan lempengan, 
diperlihatkan dalam Kitab Mormon (lihat Kata Kata Mormon 1:3–7).
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6 Lihatlah, mereka telah beru-
paya untuk a menghancurkanmu; 
ya, bahkan b orang kepada siapa 
kamu telah percaya telah beru-
paya untuk menghancurkanmu.

7 Dan karena alasan ini Aku 
berfirman bahwa dia adalah 
orang yang jahat, karena dia te-
lah berupaya untuk mengambil 
benda- benda dengan apa kamu 
telah dipercayakan; dan dia te-
lah juga berupaya untuk meng-
hancurkan karuniamu.

8 Dan karena kamu telah me-
nyerahkan tulisan itu ke dalam 
tangannya, lihatlah, orang- 
orang jahat telah mengambil-
nya darimu.

9 Oleh karena itu, kamu telah 
menyerahkannya, ya, apa yang 
adalah sakral, pada kejahatan.

10 Dan, lihatlah, a Setan telah 
menaruhnya ke dalam hati me-
reka untuk mengubah kata- kata 
yang telah kamu sebabkan un-
tuk dituliskan, atau yang telah 
kamu terjemahkan, yang telah 
lenyap dari tanganmu.

11 Dan lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa karena me-
reka telah mengubah kata- kata 
itu, itu terbaca bertentangan dari 
apa yang kamu terjemahkan dan 
sebabkan untuk dituliskan;

12 Dan, dengan cara ini, iblis 
telah berupaya untuk meletak-
kan suatu rencana yang licik, 
agar dia boleh menghancurkan 
pekerjaan ini;

13 Karena dia telah menaruh 

ke dalam hati mereka untuk me-
lakukan ini, agar dengan ber-
dusta mereka boleh mengatakan 
mereka telah a menangkapmu 
dalam kata- kata yang kamu te-
lah berpura- pura terjemahkan.

14 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa Aku ti-
dak akan membiarkan bahwa 
Setan akan mencapai rancangan 
jahatnya dalam hal ini.

15 Karena lihatlah, dia telah 
menaruhnya ke dalam hati me-
reka untuk membuatmu men-
cobai Tuhan Allahmu, dengan 
meminta untuk menerjemah-
kannya lagi.

16 Dan kemudian, lihatlah, me-
reka berkata dan berpikir dalam 
hati mereka—Kita akan lihat 
apakah Allah telah memberi-
kannya kuasa untuk menerje-
mahkan; jika demikian, Dia akan 
juga memberikannya kuasa lagi;

17 Dan jika Allah memberikan-
nya kuasa lagi, atau jika dia me-
nerjemahkan lagi, atau, dengan 
perkataan lain, jika dia meng-
hasilkan kata- kata yang sama, 
lihatlah, kita memiliki yang 
sama bersama kita, dan kita te-
lah mengubahnya;

18 Oleh karena itu, itu tidak 
akan sejalan, dan kita akan me-
ngatakan bahwa dia telah ber-
dusta dalam kata- katanya, dan 
bahwa dia tidak memiliki karu-
nia, dan bahwa dia tidak memi-
liki kuasa;

19 Oleh karena itu kita akan 

 6 a A&P 5:32–33; 38:13.
  b A&P 5:1–2.

 10 a pts Iblis.
 13 a Yer. 5:26.
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menghancurkannya, dan juga 
pekerjaan itu; dan kita akan me-
lakukan ini agar kita boleh tidak 
malu pada akhirnya, dan agar 
kita boleh memperoleh kemu-
liaan dunia.

20 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa Setan memiliki pegangan 
yang besar atas hati mereka; dia 
a menghasut mereka pada b ke-
durhakaan menentang apa yang 
baik;

21 Dan hati mereka a busuk, dan 
penuh dengan b kejahatan dan 
kekejian; dan mereka lebih c me-
ngasihi d kegelapan daripada te-
rang, karena e perbuatan mereka 
jahat; oleh karena itu mereka ti-
dak mau meminta dari- Ku.

22 a Setan menghasut mereka, 
agar dia boleh b menuntun jiwa 
mereka pada kehancuran.

23 Dan demikianlah dia telah 
meletakkan suatu rencana yang 
licik, berpikir untuk menghan-
curkan pekerjaan Allah; tetapi 
Aku akan menuntut ini dari ta-
ngan mereka, dan itu akan ber-
balik menjadi rasa malu dan 
penghukuman mereka pada hari 
a penghakiman.

24 Ya, dia menghasut hati me-
reka pada amarah menentang 
pekerjaan ini.

25 Ya, dia berkata kepada me-
reka: Menipu dan menantilah 
untuk menangkap, agar kamu 
boleh menghancurkan; lihatlah, 
ini tidaklah ada bahayanya. Dan 
demikianlah dia menyanjung- 
nyanjung mereka, dan memberi 
tahu mereka bahwa bukanlah 
dosa untuk a berdusta agar me-
reka boleh menangkap seseorang 
dalam kedustaan, agar mereka 
boleh menghancurkannya.

26  Dan demikianlah  d ia 
menyanjung- nyanjung mereka, 
dan a menuntun mereka terus 
sampai dia menyeret jiwa me-
reka turun ke b neraka; dan de-
mikianlah dia menyebabkan 
mereka menangkap diri mereka 
dalam c jerat mereka sendiri.

27 Dan demikianlah dia naik 
dan turun, a kian kemari di bumi, 
berupaya untuk b menghancur-
kan jiwa manusia.

28 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
celakalah bagi dia yang berdusta 
untuk a menipu karena dia me-
ngira bahwa orang lain berdusta 
untuk menipu, karena orang 
yang seperti itu tidak terbebas 
dari b keadilan Allah.

29 Sekarang, lihatlah, me-
reka telah mengubah kata- 
kata ini, karena Setan berkata 

 20 a 2 Ne. 28:20–22.
  b pts Dosa.
 21 a A&P 112:23–24.
  b pts Jahat, Kejahatan.
  c Musa 5:13–18.
  d Mosia 15:26.  

pts Kegelapan 
Rohani.

  e Yoh. 3:18–21;  

A&P 29:45.
 22 a 2 Ne. 2:17–18.
  b pts Godaan.
 23 a Hel. 8:25;  

A&P 121:23–25.
 25 a 2 Ne. 2:18; 28:8–9;  

Alma 10:17; Musa 4:4.  
pts Dusta.

 26 a pts Kemurtadan.

  b pts Neraka.
  c Ams. 29:5–6;  

1 Ne. 14:3.
 27 a Ayb. 1:7.
  b 2 Ne. 28:19–23;  

A&P 76:28–29.
 28 a pts Menipu.
  b Rm. 2:3.  

pts Keadilan.
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kepada mereka: Dia telah me-
nipumu—dan demikianlah dia 
menyanjung- nyanjung mereka 
untuk melakukan kedurhakaan, 
untuk membujuk engkau a men-
cobai Tuhan Allahmu.

30 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu janganlah 
menerjemahkan lagi kata- kata 
itu yang telah lenyap dari ta-
nganmu;

31 Karena, lihatlah, mereka ti-
dak akan mencapai rancangan 
jahat mereka dalam berdusta 
menentang kata- kata itu. Ka-
rena, lihatlah, jika kamu akan 
menampilkan kata- kata yang 
sama mereka akan mengatakan 
bahwa kamu telah berdusta dan 
bahwa kamu telah berpura- pura 
menerjemahkan, tetapi bahwa 
kamu telah mengingkari dirimu.

32 Dan, lihatlah, mereka akan 
menerbitkan ini, dan Setan akan 
mengeraskan hati orang- orang 
untuk menghasut mereka pada 
amarah menentangmu, sehingga 
mereka tidak akan memercayai 
firman- Ku.

33 Demikianlah a Setan berpi-
kir untuk mengalahkan kesak-
sianmu pada angkatan ini, agar 
pekerjaan ini boleh tidak tampil 
pada angkatan ini.

34 Tetapi lihatlah, inilah ke-
bijaksanaan, dan karena Aku 
memperlihatkan kepadamu 

a kebijaksanaan, dan memberimu 
perintah- perintah mengenai hal- 
hal ini, apa yang akan kamu 
lakukan, janganlah memperli-
hatkannya kepada dunia sam-
pai kamu telah merampungkan 
pekerjaan penerjemahan.

35 Janganlah takjub bahwa 
Aku berfirman kepadamu: Ini-
lah kebijaksanaan, janganlah 
memperlihatkannya kepada du-
nia—karena Aku berfirman, ja-
nganlah memperlihatkannya 
kepada dunia, agar kamu akan 
dipelihara.

36 Lihatlah, Aku tidak berfir-
man bahwa kamu tidak akan 
memperlihatkannya kepada 
yang saleh;

37 Tetapi karena kamu tidak 
selalu dapat menilai yang a sa-
leh, atau karena kamu tidak se-
lalu dapat membedakan yang 
jahat dari yang saleh, oleh ka-
rena itu Aku berfirman kepa-
damu, b diamlah kamu sampai 
Aku akan menganggap patut 
untuk menyingkapkan segala 
hal kepada dunia mengenai ma-
salah ini.

38 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa sebuah laporan tentang 
a hal- hal itu yang telah kamu 
tuliskan, yang telah lenyap 
dari tanganmu, diukir di atas 
b  lempengan- lempengan Nefi;

 29 a Mat. 4:7.
 33 a pts Iblis.
 34 a pts Kebijaksanaan.
 37 a Mat. 23:28.
  b Kel. 14:14.
 38 a Pada kata pengantar 

edisi pertama Kitab 
Mormon, Nabi 
menjelaskan bahwa 
materi dalam 116 
halaman yang hilang 
telah diterjemahkan 

dari sebagian 
lempengan yang 
disebut “Kitab Lehi.”

  b pts Lempengan- 
Lempengan.
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39 Ya, dan kamu ingat dika-
takan dalam tulisan itu bahwa 
sebuah laporan yang lebih 
terperinci diberikan tentang 
hal- hal ini di atas lempengan- 
lempengan Nefi.

40 Dan sekarang, karena laporan 
yang diukir di atas lempengan- 
lempengan Nefi lebih terperinci 
mengenai hal- hal ini yang, di da-
lam kebijaksanaan- Ku, Aku akan 
bawa pada pengetahuan orang- 
orang dalam laporan ini—

41 Oleh karena itu, kamu hen-
daknya menerjemahkan ukiran 
yang ada di atas a lempengan- 
lempengan Nefi, hingga bahkan 
sampai kamu tiba pada masa pe-
merintahan Raja Benyamin, atau 
sampai kamu tiba pada apa yang 
telah kamu terjemahkan, yang 
telah kamu pertahankan;

42 Dan lihatlah, kamu hendak-
nya menerbitkannya sebagai 
catatan Nefi; dan demikian-
lah Aku akan mempermalukan 
mereka yang telah mengubah 
firman- Ku.

43 Aku tidak akan membi-
arkan bahwa mereka akan 
menghancurkan pekerjaan- Ku; 
ya, Aku akan memperlihat-
kan kepada mereka bahwa 
kebijaksanaan- Ku lebih besar 
daripada kelicikan iblis.

44 Lihatlah, mereka telah me-
miliki hanya sebagian, atau se-
buah ringkasan dari laporan 
Nefi.

45 Lihatlah, ada banyak hal 
diukir di atas lempengan- 
lempengan Nefi yang melem-
parkan pandangan yang lebih 
besar atas Injil- Ku; oleh karena 
itu, adalah kebijaksanaan di da-
lam Aku agar kamu mesti me-
nerjemahkan bagian pertama ini 
dari ukiran Nefi, dan mewarta-
kan dalam pekerjaan ini.

46 Dan, lihatlah, seluruh sisa 
dari a pekerjaan ini memuat se-
luruh bagian b Injil- Ku itu yang 
para nabi suci- Ku, ya, dan juga 
para murid- Ku, c hasratkan da-
lam doa- doa mereka akan tam-
pil kepada orang- orang ini.

47 Dan Aku berfirman kepada 
mereka, bahwa akan a dikabul-
kan kepada mereka menurut 
b iman mereka dalam doa- doa 
mereka;

48 Ya, dan inilah iman me-
reka—bahwa Injil- Ku, yang 
Aku berikan kepada mereka se-
hingga mereka boleh berkhot-
bah pada zaman mereka, boleh 
datang kepada saudara- saudara 
mereka a orang- orang Laman, 
dan juga semua yang telah men-
jadi orang- orang Laman karena 
pertengkaran mereka.

49 Sekarang, ini belumlah se-
muanya—iman mereka dalam 
doa- doa mereka adalah bahwa 
Injil ini akan disingkapkan juga, 
jika mungkin bahwa bangsa- 
bangsa lain akan menguasai ta-
nah ini;

 41 a KKM 1:3–7.
 46 a pts Kitab Mormon.
  b pts Injil.
  c Enos 1:12–18;  

Morm. 8:24–26;  
9:34–37.

 47 a 3 Ne. 5:13–15;  
A&P 3:19–20.

  b pts Iman.
 48 a Moro. 10:1–5;  

A&P 109:65–66.
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 55 a pts Takut.
  b Mat. 5:10.
  c pts Kerajaan Allah.
 56 a Pkh. 12:13–14.
  b pts Iblis—Gereja iblis.

  c 4 Ne. 1:26.
 57 a Rm. 1:4.
 58 a A&P 6:21.
 59 a pts Gembala 

Yang Baik.

  b Yoh. 10:16.
  c 3 Ne. 15:16–18.
 60 a pts Kebun Tuhan.

50 Dan demikianlah mereka 
meninggalkan sebuah berkat 
ke atas tanah ini dalam doa- doa 
mereka, agar barang siapa yang 
akan percaya pada Injil ini di ta-
nah ini boleh memperoleh kehi-
dupan kekal;

51 Ya, agar boleh bebas bagi 
segala bangsa, kaum, bahasa, 
atau khalayak apa pun mereka 
adanya.

52 Dan sekarang, lihatlah, me-
nurut iman mereka dalam doa- 
doa mereka akan Aku bawa 
bagian ini dari Injil- Ku pada pe-
ngetahuan umat- Ku. Lihatlah, 
Aku tidak membawanya untuk 
menghancurkan apa yang te-
lah mereka terima, tetapi untuk 
membangunnya.

53 Dan karena alasan ini Aku 
telah berfirman: Jika angkatan 
ini tidak mengeraskan hati me-
reka, Aku akan menegakkan 
gereja- Ku di antara mereka.

54 Sekarang, Aku tidak mem-
firmankan ini untuk menghan-
curkan gereja- Ku, tetapi Aku 
memfirmankan ini untuk mem-
bangun gereja- Ku.

55 Oleh karena itu, barang si-
apa termasuk dalam gereja- Ku 
tidak perlu a takut, karena orang 
yang seperti itu akan b mewarisi 
c kerajaan surga.

56 Tetapi adalah mereka yang ti-
dak a takut kepada- Ku, tidak juga 
menaati perintah- perintah- Ku 

tetapi membangun b gereja bagi 
diri mereka untuk memperoleh 
c keuntungan, ya, dan mereka 
semua yang melakukan dengan 
jahat dan membangun kerajaan 
iblis—ya, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa merekalah yang 
akan Aku ganggu, dan sebabkan 
gemetar dan terguncang lubuk 
hatinya.

57 Lihatlah, Aku adalah Yesus 
Kristus, a Putra Allah. Aku da-
tang kepada umat milik- Ku, 
dan umat  mi l ik-  Ku t idak 
menerima- Ku.

58 Aku adalah a terang yang 
bersinar dalam kegelapan, dan 
kegelapan itu tidak mema hami-
nya.

59 Aku adalah Dia yang berfir-
man—a Domba- domba b lain Aku 
miliki yang bukan dari kawanan 
ini—kepada para murid- Ku, dan 
ada banyak orang yang tidak 
c mengerti diri- Ku.

60 Dan Aku akan memperli-
hatkan kepada orang- orang ini 
bahwa Aku memiliki domba- 
domba lain, dan bahwa mereka 
adalah sebuah cabang dari a bani 
Yakub;

61 Dan Aku akan membawa 
pada terang pekerjaan yang me-
nakjubkan mereka, yang mereka 
lakukan dalam nama- Ku;

62 Ya, dan Aku akan juga mem-
bawa pada terang Injil- Ku yang 
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BAGIAN 11
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada ka
kaknya Hyrum Smith, di Harmony, Pennsylvania, Mei 1829. Wahyu 
ini diterima melalui Urim dan Tumim sebagai jawaban terhadap per
mohonan dan pertanyaan Joseph. Sejarah Joseph Smith menyarankan 
bahwa wahyu ini diterima setelah pemulihan Imamat Harun.
 62 a 3 Ne. 11:31–40.
 63 a pts Iblis.
  b pts Perselisihan.
  c 2 Ptr. 3:16.
 65 a Luk. 13:34;  

3 Ne. 10:4–6;  
A&P 43:24.

 66 a pts Air Hidup.
 67 a Mat. 11:28–30.
  b pts Gereja Yesus 

Kristus.
 68 a 3 Ne. 11:40.
  b Luk. 11:23.
 69 a pts Batu Karang.

  b Mat. 16:18;  
2 Ne. 4:31–32;  
A&P 17:8; 128:10.

 70 a pts Terang Kristus.
  b pts Yesus Kristus.

telah diajarkan kepada me-
reka, dan, lihatlah, mereka ti-
dak akan menyangkal apa yang 
telah kamu terima, tetapi me-
reka akan membangunnya, dan 
akan membawa pada terang 
pokok- pokok yang benar dari 
a ajaran- Ku, ya, dan satu- satunya 
ajaran yang ada di dalam Aku.

63 Dan ini Aku lakukan agar 
Aku boleh menegakkan Injil- Ku, 
agar boleh tidak ada demikian 
banyak perselisihan; ya, a Setan 
menghasut hati orang- orang 
pada b perselisihan mengenai 
pokok- pokok ajaran- Ku; dan da-
lam hal ini mereka khilaf, karena 
mereka c memutarbalikkan tu-
lisan suci dan tidak mengerti itu.

64 Oleh karena itu, Aku akan 
menguakkan kepada mereka 
misteri besar ini;

65 Karena, lihatlah, Aku akan 
a mengumpulkan mereka ba-
gaikan seekor induk ayam me-
ngumpulkan anak- anaknya di 
bawah sayapnya, jika mereka 

tidak akan mengeraskan hati 
mereka;

66 Ya, jika mereka mau datang, 
mereka boleh, dan minum a air 
kehidupan dengan bebas.

67 Lihatlah, inilah ajaran- Ku—
barang siapa bertobat dan a da-
tang kepada- Ku, orang yang 
sama adalah b gereja- Ku.

68 Barang siapa a memaklum-
kan lebih atau kurang daripada 
ini, orang yang sama bukanlah 
dari- Ku, tetapi b menentang- Ku; 
oleh karena itu dia bukanlah 
dari gereja- Ku.

69 Dan sekarang, lihatlah, ba-
rang siapa dari gereja- Ku, dan 
bertahan dari gereja- Ku sam-
pai akhir, dia akan Aku tegak-
kan di atas a batu karang- Ku, dan 
b gerbang- gerbang neraka tidak 
akan berjaya melawan mereka.

70 Dan sekarang, ingatlah fir-
man Dia yang adalah kehidupan 
dan a terang dunia, Penebusmu, 
b Tuhanmu dan Allahmu. Amin.
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11 1 a Yes. 29:14; A&P 4.  
pts Pemulihan Injil.

 2 a 1 Ne. 15:23–25;  
A&P 1:14; 84:43–45.

  b Ibr. 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30; A&P 6:2.
 3 a A&P 12:3.

  b Luk. 18:22; Hel. 5:8.
  c 1 Tim. 6:19.
 4 a Why. 14:15;  

A&P 14:3–4.
 5 a pts Doa.
 6 a Yes. 52:7–8;  

A&P 66:11.  
pts Sion.

 7 a 1 Raj. 3:11–13;  
2 Ne. 26:31;  
Yakub 2:17–19;  
A&P 38:39.

  b pts Kebijaksanaan.
 9 a A&P 19:21–22.
  b pts Pertobatan.
  c A&P 105:5.

1–6, Para pekerja di dalam kebun 
akan memperoleh keselamatan; 
7–14, Carilah kebijaksanaan, se
rukanlah pertobatan, percaya
lah kepada Roh; 15–22, Taatilah 
perintah perintah, dan telaahlah 
firman Tuhan; 23–27, Janganlah 
menyangkal roh wahyu dan nu
buat; 28–30, Mereka yang mene
rima Kristus menjadi putra Allah.

a Suatu pekerjaan yang besar 
dan menakjubkan hampir tam-
pil di antara anak- anak manusia.

2 Lihatlah, Aku adalah Allah; 
a indahkanlah b firman- Ku, yang 
hidup dan c penuh kuasa, d lebih 
tajam daripada sebilah pedang 
bermata dua, untuk pembelahan 
baik tulang sendi maupun sum-
sum; oleh karena itu indahkan-
lah firman- Ku.

3 Lihatlah, ladang telah a putih 
siap dipanen; oleh karena itu, 
barang siapa berhasrat untuk 
menuai, biarlah dia mengayun-
kan sabitnya dengan dayanya, 
dan menuai saat hari berlang-
sung, agar dia boleh b menyim-
pan baik- baik bagi jiwanya 
c keselamatan abadi di dalam 
kerajaan Allah.

4 Ya, barang siapa akan meng-
ayunkan a sabitnya dan menuai, 
orang yang sama dipanggil oleh 
Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu 
akan a meminta dari- Ku kamu 
akan menerima; jika kamu akan 
mengetuk akan dibukakan ba-
gimu.

6 Sekarang, karena kamu te-
lah meminta, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, taatilah 
perintah- perintah- Ku, dan upa-
yakanlah untuk mewujudkan 
dan menegakkan perkara a Sion.

7 Janganlah mencari untuk 
a kekayaan tetapi untuk b kebi-
jaksanaan, dan lihatlah, misteri- 
misteri Allah akan dikuakkan 
kepadamu, dan kemudian kamu 
akan dibuat kaya. Lihatlah, dia 
yang memperoleh kehidupan 
kekal adalah kaya.

8 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahkan seperti kamu menghas-
ratkan dari- Ku demikianlah 
akan terjadi kepadamu; dan, 
jika kamu berhasrat, kamu akan 
menjadi sarana untuk melaku-
kan banyak yang baik pada ang-
katan ini.

9 a Janganlah berkata apa pun 
selain b pertobatan kepada ang-
katan ini. Taatilah perintah- 
perintah- Ku, dan bantulah untuk 
mewujudkan pekerjaan- Ku, 
c menurut perintah- perintah- Ku, 
dan kamu akan diberkati.

10 Lihatlah, engkau memiliki 
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sebuah a karunia, atau engkau 
akan memperoleh sebuah ka-
runia jika engkau akan meng-
hasratkan dari- Ku dalam iman, 
dengan b hati yang jujur, percaya 
pada kuasa Yesus Kristus, atau 
pada kuasa- Ku yang berfirman 
kepadamu;

11 Karena, lihatlah, adalah Aku 
yang berfirman; lihatlah, Aku 
adalah a terang yang bersinar 
dalam kegelapan, dan melalui 
b kuasa- Ku Aku memberikan fir-
man ini kepadamu.

12 Dan sekarang, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, taruhlah 
a kepercayaanmu kepada b Roh 
itu yang menuntun untuk me-
lakukan yang baik—ya, untuk 
melakukan dengan adil, untuk 
c berjalan d dengan rendah hati, 
untuk e menghakimi dengan be-
nar; dan inilah Roh- Ku.

13 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
Aku akan memberi kepadamu 
dari Roh- Ku, yang akan a me-
nerangi b pikiranmu, yang akan 
mengisi jiwamu dengan c suka-
cita;

14 Dan pada waktu itu kamu 
akan tahu, atau melalui ini kamu 
akan tahu, segala hal apa pun 
yang kamu hasratkan dari- Ku, 

yang berkaitan dengan hal- 
hal akan a kebenaran, dalam 
iman percaya kepada- Ku bahwa 
kamu akan menerima.

15 Lihatlah, Aku memerintah-
kanmu agar kamu tidak perlu 
mengira bahwa kamu dipanggil 
untuk berkhotbah sampai kamu 
a dipanggil.

16 Tunggulah sedikit lebih 
lama, sampai kamu akan memi-
liki firman- Ku, a batu karang- Ku, 
gereja- Ku, dan Injil- Ku, agar 
kamu boleh mengetahui dengan 
suatu kepastian ajaran- Ku.

17 Dan kemudian, lihatlah, me-
nurut hasratmu, ya, bahkan me-
nurut imanmu akanlah terjadi 
kepadamu.

1 8   Ta a t i l a h  p e r i n t a h - 
perintah- Ku; diamlah kamu; 
mohonlah kepada Roh- Ku;

1 9   Ya ,  a i k a t k a n l a h  d i r i 
kepada- Ku dengan segenap ha-
timu, agar kamu boleh mem-
bantu dalam membawa pada 
terang hal- hal itu yang menge-
nainya telah difirmankan—ya, 
penerjemahan pekerjaan- Ku; 
bersabarlah sampai kamu akan 
merampungkannya.

20 Lihatlah, inilah pekerja-
anmu, untuk a menaati perintah- 
perintah- Ku, ya, dengan segenap 
daya, pikiran, dan kekuatanmu.

 10 a A&P 46:8–12.
  b Luk. 8:15.
 11 a pts Terang Kristus.
  b pts Kuasa.
 12 a A&P 84:116.  

pts Percaya, 
Kepercayaan.

  b Rm. 8:1–9;  
1 Yoh. 4:1–6.

  c pts Berjalan 
bersama Allah.

  d pts Rendah Hati, 
kerendahhatian.

  e Mat. 7:1–5;  
Alma 41:14–15.

 13 a A&P 76:12.
  b pts Pikiran.
  c pts Sukacita.

 14 a pts Saleh, Kesalehan.
 15 a PK 1:5.  

pts Pemanggilan;  
Wewenang.

 16 a A&P 6:34.  
pts Batu Karang.

 19 a Yakub 6:5;  
A&P 98:11.

 20 a pts Patuh, Kepatuhan.
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21 Janganlah berupaya untuk 
memaklumkan firman- Ku, te-
tapi lebih dahulu upayakanlah 
untuk a mendapatkan firman- Ku, 
dan kemudian lidahmu akan di-
fasihkan; kemudian, jika kamu 
hasratkan, kamu akan memiliki 
Roh- Ku dan firman- Ku, ya, ku-
asa Allah untuk diyakinkannya 
orang- orang.

22 Tetapi sekarang diamlah 
kamu; telaahlah a firman- Ku 
yang telah menyebar luas ke 
antara anak- anak manusia, 
dan juga b telaahlah c firman- Ku 
yang akan tampil di antara 
anak- anak manusia, atau apa 
yang sekarang sedang diterje-
mahkan, ya, sampai kamu te-
lah mendapatkan semua yang 
akan Aku d berikan kepada 
anak- anak manusia pada ang-
katan ini, dan kemudian se-
gala sesuatu akan ditambahkan  
padanya.

23 Lihatlah engkau adalah 
a Hyrum, putra- Ku; b carilah ke-
rajaan Allah, dan segala sesuatu 
akan ditambahkan menurut apa 
yang adil.

24 a Bangunlah di atas batu 

k a r a n g -  K u ,  y a n g  a d a l a h 
b Injil- Ku;

25 Janganlah menyangkal roh 
a wahyu, tidak juga roh b nubuat, 
karena celakalah dia yang me-
nyangkal hal- hal ini;

26 Oleh karena itu, a simpanlah 
baik- baik dalam hatimu sampai 
waktu itu yang adalah di dalam 
kebijaksanaan- Ku ketika kamu 
akan pergi.

27 Lihatlah, Aku berfirman ke-
pada semua yang menunjuk-
kan hasrat yang baik, dan telah 
a mengayunkan sabit mereka un-
tuk menuai.

28 Lihatlah, Aku adalah a Yesus 
Kristus, Putra Allah. Aku adalah 
kehidupan dan b terang dunia.

29 Aku adalah yang sama yang 
datang kepada umat milik- Ku 
dan umat  mi l ik-  Ku t idak 
menerima- Ku;

30 Tetapi sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa sebanyak yang 
menerima- Ku, kepada mereka 
Aku akan berikan a kuasa untuk 
menjadi b putra Allah, bahkan 
kepada mereka yang percaya 
pada nama- Ku. Amin.

 21 a Alma 17:2–3;  
A&P 84:85.

 22 a yaitu Alkitab.
  b pts Tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
  c yaitu Kitab Mormon.
  d Alma 29:8.
 23 a JS—S 1:4.

  b Mat. 6:33.
 24 a Mat. 7:24–27.
  b pts Injil.
 25 a pts Wahyu.
  b Why. 19:10.  

pts Nubuat.
 26 a Ul. 11:18;  

A&P 6:20; 43:34;  

JS—M 1:37.
 27 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
 28 a pts Yesus Kristus.
  b pts Terang Kristus.
 30 a Yoh. 1:12.
  b pts Putra dan 

Putri Allah.

BAGIAN 12
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Joseph 
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12 1 a Lihat A&P 11:1–6 
untuk rujuk silang 
yang serupa.

 8 a pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

  b pts Kasih.

  c pts Iman.
  d pts Harapan.
  e pts Kasih Amal.

1–6, Para pekerja di dalam kebun 
akan memperoleh keselamatan; 7–
9, Semua yang berhasrat dan me
menuhi syarat boleh membantu 
dalam pekerjaan Tuhan.

a Suatu pekerjaan yang besar 
dan menakjubkan hampir tam-
pil di antara anak- anak manusia.

2 Lihatlah, Aku adalah Allah; 
indahkanlah firman- Ku, yang 
hidup dan penuh kuasa, lebih 
tajam daripada sebilah pedang 
bermata dua, untuk pembelahan 
baik tulang sendi maupun sum-
sum; oleh karena itu, indahkan-
lah firman- Ku.

3 Lihatlah, ladang telah putih 
siap dipanen; oleh karena itu, ba-
rang siapa berhasrat untuk me-
nuai biarlah dia mengayunkan 
sabitnya dengan dayanya, dan 
menuai saat hari berlangsung, 
agar dia boleh menyimpan baik- 
baik bagi jiwanya keselamatan 
abadi di dalam kerajaan Allah.

4 Ya, barang siapa akan meng-
ayunkan sabitnya dan menuai, 
orang yang sama dipanggil oleh 
Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu 
akan meminta dari- Ku kamu 
akan menerima; jika kamu akan 
mengetuk akan dibukakan ba-
gimu.

6 Sekarang, karena kamu te-
lah meminta, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, taatilah 
perintah- perintah- Ku, dan upa-
yakanlah untuk mewujudkan 
dan menegakkan perkara Sion.

7 Lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, dan juga kepada 
mereka semua yang memiliki 
hasrat untuk mewujudkan dan 
menegakkan pekerjaan ini;

8 Dan tak seorang pun dapat 
membantu dalam pekerjaan ini 
kecuali dia akan a rendah hati dan 
penuh b kasih, memiliki c iman, 
d harapan, dan e kasih amal, ber-
kepala dingin dalam segala hal, 
apa pun yang akan dipercayakan 
pada pengurusannya.

9 Lihatlah, Aku adalah terang 
dan kehidupan dunia, yang 
memfirmankan firman ini, oleh 
karena itu indahkanlah dengan 
dayamu, dan kemudian kamu 
dipanggil. Amin.

Knight Sr., di Harmony, Pennsylvania, Mei 1829. Joseph Knight me
mercayai pernyataan Joseph Smith mengenai kepemilikannya atas 
lempengan lempengan Kitab Mormon dan pekerjaan penerjemahan 
yang pada waktu itu sedang berlangsung dan beberapa kali telah mem
berikan bantuan materi kepada Joseph Smith dan tenaga penulisnya, 
yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan menerjemahkan. 
Atas permintaan Joseph Knight, Nabi bertanya kepada Tuhan dan 
menerima wahyu ini.

AJARAN DAN PERJANJIAN 12:1–9 32



13 1 a JS—S 1:68–75.  
pts Penahbisan.

  b A&P 27:8; 84:18–34.  
pts Imamat Harun.

  c pts Malaikat.
  d pts Pertobatan.

  e pts Baptis, Baptisan.
  f Lihat laporan Oliver 

Cowdery tentang 
pemulihan Imamat 
Harun pada bagian 
akhir dari Joseph 

Smith—Sejarah.  
Ul. 10:8;  
1 Taw. 6:48;  
A&P 128:24.

  g pts Saleh, Kesalehan.

BAGIAN 13
Sebuah kutipan dari sejarah Joseph Smith yang menuturkan kem
bali penahbisan Nabi dan Oliver Cowdery pada Imamat Harun di 
dekat Harmony, Pennsylvania, 15 Mei 1829. Penahbisan dilakukan 
oleh tangan seorang malaikat yang memperkenalkan dirinya sebagai 
Yohanes, orang yang sama yang disebut Yohanes Pembaptis dalam 
Perjanjian Baru. Malaikat itu menjelaskan bahwa dia bertindak di 
bawah petunjuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes, para Rasul zaman 
dahulu, yang memegang kunci kunci imamat yang lebih tinggi, yang 
disebut Imamat Melkisedek. Janji diberikan kepada Joseph dan Oliver 
bahwa pada waktu yang tepat imamat yang lebih tinggi ini akan di
anugerahkan ke atas diri mereka. (Lihat bagian 27:7–8, 12.)

Kunci kunci dan kuasa Imamat 
Harun dinyatakan.

Ke atas dirimu para hamba sesa-
maku, dalam nama Mesias aku 
a menganugerahkan b Imamat 
Harun, yang memegang kunci- 
kunci pelayanan para c malaikat, 

dan Injil d pertobatan, dan e bap-
tisan melalui pencelupan untuk 
pengampunan akan dosa- dosa; 
dan ini tidak akan pernah diam-
bil lagi dari bumi, sampai f para 
putra Lewi mempersembahkan 
lagi suatu persembahan bagi 
Tuhan dalam g kesalehan.

BAGIAN 14
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada David 
Whitmer, di Fayette, New York, Juni 1829. Keluarga Whitmer telah 
menjadi amat tertarik pada penerjemahan Kitab Mormon. Nabi me
nentukan tempat tinggalnya di rumah Peter Whitmer Sr., di mana 
dia berdiam sampai pekerjaan penerjemahan dilaksanakan hingga 
penuntasan dan hak cipta dari kitab mendatang itu diperoleh. Tiga 
putra Whitmer, masing masing telah menerima suatu kesaksian se
hubungan dengan keaslian pekerjaan itu, menjadi amat risau atas 
masalah kewajiban individu mereka. Wahyu ini dan dua buah yang 
mengikuti (bagian 15 dan 16) diberikan sebagai jawaban terhadap 
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14 1 a Lihat A&P 11:1–6 
untuk rujuk silang 
yang serupa.

 7 a Im. 26:3–12; Yoh. 15:10;  
Mosia 2:22, 41;  
A&P 58:2.

  b pts Bertahan.
  c 2 Ne. 31:20; A&P 6:13.  

pts Kehidupan Kekal.

 8 a pts Roh Kudus.
  b Mosia 18:8–10.  

pts Saksi.
  c Lihat “Kesaksian Tiga 

Saksi” pada halaman- 
halaman pendahu-
luan Kitab Mormon.

 9 a Mosia 4:2;  
A&P 76:20–24.

  b Rm. 1:4.
  c Dan. 6:26; Alma 7:6;  

A&P 20:19.
  d Yoh. 1:1–3, 14;  

3 Ne. 9:15; A&P 45:1.  
pts Penciptaan.

  e Abr. 4:12, 24–25.
  f 2 Sam. 22:29.  

pts Terang Kristus.

pertanyaan melalui Urim dan Tumim. David Whitmer belakangan 
menjadi salah seorang dari Tiga Saksi Kitab Mormon.

1–6, Para pekerja di dalam kebun 
akan memperoleh keselamatan; 7–
8, Kehidupan kekal adalah yang 
terbesar dari karunia karunia 
Allah; 9–11, Kristus menciptakan 
langit dan bumi.

a Suatu pekerjaan yang besar 
dan menakjubkan hampir tam-
pil kepada anak- anak manusia.

2 Lihatlah, Aku adalah Allah; 
indahkanlah firman- Ku, yang 
hidup dan penuh kuasa, lebih 
tajam daripada sebilah pedang 
bermata dua, untuk pembelahan 
baik tulang sendi maupun sum-
sum; oleh karena itu indahkan-
lah firman- Ku.

3 Lihatlah, ladang telah putih 
siap dipanen; oleh karena itu, 
barang siapa berhasrat untuk 
menuai biarlah dia mengayun-
kan sabitnya dengan dayanya, 
dan menuai saat hari berlang-
sung, agar dia boleh menyimpan 
baik- baik bagi jiwanya kesela-
matan abadi di dalam kerajaan 
Allah.

4 Ya, barang siapa akan meng-
ayunkan sabitnya dan menuai, 
orang yang sama dipanggil oleh 
Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu 
akan meminta dari- Ku kamu 
akan menerima; jika kamu akan 
mengetuk akan dibukakan ba-
gimu.

6 Upayakanlah untuk mewu-
judkan dan menegakkan Sion- Ku. 
Taatilah perintah- perintah- Ku 
dalam segala hal.

7 Dan, jika kamu a menaati 
perintah- perintah- Ku dan b ber-
tahan sampai akhir kamu akan 
memperoleh c kehidupan ke-
kal, yang karunia itu adalah 
yang terbesar dari segala karu-
nia Allah.

8 Dan akan terjadi, bahwa jika 
kamu akan meminta kepada 
Bapa dalam nama- Ku, dalam 
iman percaya, kamu akan mene-
rima a Roh Kudus, yang membe-
rikan tuturan, agar kamu boleh 
berdiri sebagai seorang b saksi 
tentang apa yang mengenainya 
akan kamu c dengar maupun 
juga lihat, dan juga agar kamu 
boleh memaklumkan pertobatan 
kepada angkatan ini.

9 Lihatlah, Aku adalah a Yesus 
Kristus, b Putra c Allah yang hi-
dup, yang d menciptakan langit 
dan e bumi, suatu f terang yang 
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BAGIAN 15
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada John 
Whitmer, di Fayette, New York, Juni 1829 (lihat uraian judul untuk 
bagian 14). Pesan ini dengan akrab dan dengan mengesankan bersi
fat pribadi karena Tuhan memberi tahu tentang apa yang diketahui 
hanya oleh John Whitmer dan Diri Nya. John Whitmer belakangan 
menjadi salah seorang dari Delapan Saksi Kitab Mormon.

 9 g pts Kegelapan 
Rohani.

 10 a A&P 20:8–9;  
JS—S 1:34.

  b pts Orang- Orang 

   Bukan Israel.
15 2 a Hel. 3:29–30.  

pts Kuasa.
 6 a A&P 18:15–16.  

pts Pekerjaan 

   Misionaris.
  b pts Istirahat.
  c pts Kerajaan Allah.
  d pts Bapa di Surga.

tidak dapat disembunyikan da-
lam g kegelapan;

10 Karenanya, Aku mesti me-
nampilkan a kegenapan Injil- Ku 
dari b orang- orang bukan Israel 
kepada bani Israel.

11 Dan lihatlah, engkau adalah 

David, dan engkau dipanggil 
untuk membantu; yang hal itu 
jika kamu lakukan, dan setia, 
kamu akan diberkati baik secara 
rohani maupun secara duniawi, 
dan besarlah akan jadinya paha-
lamu. Amin.

1–2, Lengan Tuhan berada di atas 
seluruh bumi; 3–6, Mengkhotbah
kan Injil dan menyelamatkan jiwa 
adalah hal yang paling berharga.

Simaklah, hamba- Ku John, 
dan dengarkanlah firman Yesus 
Kristus, Tuhanmu dan Pene-
busmu.

2 Karena lihatlah, Aku ber-
firman kepadamu dengan ke-
tajaman dan dengan a kuasa, 
karena lengan- Ku berada di atas 
seluruh bumi.

3 Dan Aku akan memberi tahu 
kamu apa yang tak seorang pun 
tahu kecuali Aku dan engkau 
sendiri—

4 Karena berulang kali kamu 

telah menghasratkan dari- Ku 
untuk mengetahui apa yang 
akan paling berharga bagimu.

5 Lihatlah, diberkatilah kamu 
karena hal ini, dan karena mem-
bicarakan firman- Ku yang telah 
Aku berikan kepadamu menu-
rut perintah- perintah- Ku.

6 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
hal yang akan paling berharga 
bagimu adalah untuk a memak-
lumkan pertobatan kepada 
orang- orang ini, agar kamu 
boleh membawa j iwa- j iwa 
kepada- Ku, agar kamu boleh 
b beristirahat bersama mereka 
di dalam c kerajaan d Bapa- Ku. 
Amin.
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16 1 a Lihat A&P 15 untuk rujuk silang yang serupa.

BAGIAN 16
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Peter 
Whitmer Jr., di Fayette, New York, Juni 1829 (lihat uraian judul un
tuk bagian 14). Peter Whitmer Jr., belakangan menjadi salah seorang 
dari Delapan Saksi Kitab Mormon.

1–2, Lengan Tuhan berada di atas 
seluruh bumi; 3–6, Mengkhotbah
kan Injil dan menyelamatkan jiwa 
adalah hal yang paling berharga.

a Simaklah, hamba- Ku Peter, 
dan dengarkanlah firman Yesus 
Kristus, Tuhanmu dan Pene-
busmu.

2 Karena lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu dengan keta-
jaman dan dengan kuasa, karena 
lengan- Ku berada di atas selu-
ruh bumi.

3 Dan Aku akan memberi tahu 
kamu apa yang tak seorang pun 
tahu kecuali Aku dan engkau 
sendiri—

4 Karena berulang kali kamu 

telah menghasratkan dari- Ku 
untuk mengetahui apa yang 
akan paling berharga bagimu.

5 Lihatlah, diberkatilah kamu 
karena hal ini, dan karena mem-
bicarakan firman- Ku yang telah 
Aku berikan kepadamu menu-
rut perintah- perintah- Ku.

6 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
hal yang akan paling berharga 
bagimu adalah untuk memak-
lumkan pertobatan kepada 
orang- orang ini, agar kamu 
boleh membawa j iwa- j iwa 
kepada- Ku, agar kamu boleh 
beristirahat bersama mereka di 
dalam kerajaan Bapa- Ku. Amin.

BAGIAN 17
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver 
Cowdery, David Whitmer, dan Martin Harris, di Fayette, New York, 
Juni 1829, sebelum mereka memandang lempengan lempengan 
berukir yang memuat catatan Kitab Mormon. Joseph dan tenaga 
penulisnya, Oliver Cowdery, telah mengetahui dari terjemahan 
lempengan lempengan Kitab Mormon bahwa tiga saksi khusus akan 
ditunjuk (lihat Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David 
Whitmer, dan Martin Harris digerakkan oleh suatu hasrat yang di
ilhami untuk menjadi tiga saksi khusus itu. Nabi bertanya kepada 
Tuhan, dan wahyu ini diberikan sebagai jawaban melalui Urim dan 
Tumim.
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1–4, Dengan iman Tiga Saksi akan 
melihat lempengan dan barang sak
ral lainnya; 5–9, Kristus memberi
kan kesaksian akan keilahian Kitab 
Mormon.

Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu mesti 
bersandar pada firman- Ku, 
yang jika kamu lakukan de-
n g a n  m a k s u d  h a t i  y a n g 
sepenuhnya, kamu akan mem-
peroleh suatu a pemandangan 
akan b lempengan- lempengan 
itu, dan juga lempengan dada, 
c pedang Laban, d Urim dan Tu-
mim, yang diberikan kepada 
e saudara laki- laki Yared di atas 
gunung, ketika dia berbincang 
dengan Tuhan f berhadapan 
muka, dan g alat- alat penunjuk 
ajaib yang diberikan kepada 
Lehi saat di padang belantara, di 
perbatasan h Laut Merah.

2 Dan adalah dengan imanmu 
bahwa kamu akan mendapat-
kan suatu pemandangan akan 
itu, bahkan dengan iman itu 
yang dimiliki oleh para nabi za-
man dahulu.

3 Dan setelah kamu menda-
patkan iman, dan telah meli-
hatnya dengan matamu, kamu 

akan a bersaksi tentangnya, me-
lalui kuasa Allah;

4 Dan ini akan kamu lakukan 
agar hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., boleh tidak dihancur-
kan, agar Aku boleh mengga-
pai tujuan- Ku yang benar bagi 
anak- anak manusia dalam pe-
kerjaan ini.

5 Dan kamu akan bersaksi 
bahwa kamu telah melihatnya, 
bahkan seperti hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., telah melihatnya; ka-
rena adalah melalui kuasa- Ku 
maka dia telah melihatnya, dan 
karena dia memiliki iman.

6 Dan dia telah menerjemah-
kan a kitab itu, bahkan b bagian 
itu yang telah Aku perintahkan 
kepadanya, dan sebagaimana 
Tuhanmu dan Allahmu hidup 
itu adalah benar.

7 Karenanya, kamu telah me-
nerima kuasa yang sama, dan 
iman yang sama, dan karunia 
yang sama seperti dia;

8 Dan jika kamu melaku-
kan perintah- perintah terakhir 
milik- Ku ini, yang telah Aku 
berikan kepadamu, a gerbang- 
gerbang neraka tidak akan ber-
jaya melawanmu; karena b kasih 
karunia- Ku cukup bagimu, dan 

17 1 a 2 Ne. 27:12;  
Eter 5:2–4;  
A&P 5:15.  
Lihat juga 
“Kesaksian Tiga 
Saksi” pada 
halaman- halaman 
pendahuluan 
Kitab Mormon.

  b Morm. 6:6;  
JS—S 1:52. 

   pts Lempengan-  
Lempengan.

  c 1 Ne. 4:8–9; 2 Ne. 5:14;  
Yakub 1:10;  
Mosia 1:16.

  d pts Urim dan Tumim.
  e Eter 3.
  f Kej. 32:30;  

Kel. 33:11;  
Musa 1:2.

  g 1 Ne. 16:10, 16, 26–29;  

Alma 37:38–47.
  h 1 Ne. 2:5.
 3 a pts Bersaksi;  

Saksi.
 6 a pts Kitab Mormon.
  b 2 Ne. 27:22;  

3 Ne. 26:7–10.
 8 a Mat. 16:18;  

3 Ne. 11:39;  
A&P 10:69.

  b pts Kasih Karunia.
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kamu akan c diangkat pada hari 
terakhir.

9 Dan Aku, Yesus Kristus, 
a Tuhanmu dan Allahmu, telah 

memfirmankannya kepadamu, 
agar Aku boleh menggapai 
tujuan- Ku yang benar bagi anak- 
anak manusia. Amin.

 8 c 1 Ne. 13:37;  
3 Ne. 27:14–15, 22;  
A&P 9:14.

 9 a pts Tuhan.
18 2 a A&P 6:15–17.

 3 a A&P 98:11.  
pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.

 4 a pts Injil.
  b pts Batu Karang.

 6 a pts Dunia.
  b pts Orang- Orang 

Bukan Israel.

BAGIAN 18
Wahyu kepada Joseph Smith sang Nabi, Oliver Cowdery, dan David 
Whitmer, diberikan di Fayette, New York, Juni 1829. Menurut Nabi, 
wahyu ini menyingkapkan “pemanggilan dua belas rasul pada zaman 
terakhir ini, dan juga petunjuk yang berhubungan dengan pemba
ngunan Gereja.”

1–5, Tulisan suci memperlihat
kan bagaimana membangun Ge
reja; 6–8, Dunia sedang menjadi 
matang dalam kedurhakaan; 9–16, 
Nilai jiwa adalah mahal; 17–25, 
Untuk memperoleh keselamatan, 
manusia mesti mengambil ke atas 
diri mereka nama Kristus; 26–36, 
Pemanggilan dan misi Dua Be
las diungkapkan; 37–39, Oliver 
Cowdery dan David Whitmer 
mesti mencari Dua Belas; 40–
47, Untuk memperoleh kesela
matan, manusia mesti bertobat, 
dibaptis, dan menaati perintah  
perintah.

Sekarang, lihatlah, karena hal 
yang telah kamu, hamba- Ku 
Oliver Cowdery, hasratkan un-
tuk tahu dari- Ku, Aku memberi 
kepadamu firman ini:

2 Lihatlah, Aku telah menyata-
kan kepadamu, melalui Roh- Ku 

dalam banyak hal, bahwa apa 
yang telah kamu tuliskan adalah 
a benar; karenanya kamu tahu 
bahwa itu adalah benar.

3 Dan jika kamu tahu bahwa 
itu adalah benar, lihatlah, Aku 
memberi kepadamu sebuah pe-
rintah, agar kamu bersandar 
pada apa yang a dituliskan;

4 Karena di dalamnya segala 
hal dituliskan mengenai lan-
dasan gereja- Ku, a Injil- Ku, dan 
b batu karang- Ku.

5 Karenanya, jika kamu akan 
membangun gereja- Ku, di atas 
landasan Injil- Ku dan batu 
karang- Ku, gerbang- gerbang 
neraka tidak akan berjaya me-
lawanmu.

6 Lihatlah, a dunia sedang men-
jadi matang dalam kedurhakaan; 
dan mestilah perlu bahwa anak- 
anak manusia digugah ke arah 
pertobatan, baik b orang- orang 
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 7 a JS—S 1:70–71.
 8 a pts Ketekunan.
  b pts Patuh, Kepatuhan.
  c pts Berkat.
  d 2 Ne. 3:14–15.  

pts Joseph Smith, Jr.
 9 a Rm. 1:1.
 10 a pts Jiwa—Nilai jiwa.
  b pts Jiwa.

 11 a pts Penebus.
  b pts Penyaliban.
  c pts Penebusan.
  d Yes. 53:4–5.  

pts Pendamaian.
 12 a pts Kebangkitan.
  b A&P 19:4–18.  

pts Pertobatan.
 13 a Luk. 15:7.

 14 a Alma 29:1–2;  
A&P 34:5–6; 63:57.

 15 a pts Jiwa—Nilai jiwa.
 16 a pts Kerajaan Allah.
  b Alma 26:11.  

pts Sukacita.
  c pts Pekerjaan 

Misionaris.
 17 a pts Keselamatan.

bukan Israel maupun juga bani 
Israel.

7 Karenanya, sebagaimana 
engkau telah a dibaptis oleh ta-
ngan hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., menurut apa yang telah 
Aku perintahkan kepadanya, 
dia telah memenuhi apa yang 
Aku perintahkan kepadanya.

8 Dan sekarang, janganlah 
takjub bahwa Aku telah me-
manggilnya untuk tujuan- Ku 
sendiri, yang tujuan itu dike-
tahui oleh- Ku; karenanya, jika 
dia akan a tekun dalam b mena-
ati perintah- perintah- Ku dia 
akan c diberkati menuju kehi-
dupan kekal; dan namanya ada-
lah d Joseph.

9   D a n  s e k a r a n g ,  O l i v e r 
Cowdery, Aku berfirman kepa-
damu, dan juga kepada David 
Whitmer, dengan cara perin-
tah; karena, lihatlah, Aku me-
merintahkan semua orang di 
mana pun untuk bertobat, dan 
Aku berfirman kepadamu, 
bahkan seperti kepada Paulus 
a rasul- Ku, karena kamu dipang-
gil bahkan dengan pemanggilan 
yang sama yang dengannya dia 
dipanggil.

10 Ingatlah a nilai b jiwa adalah 
besar dalam pandangan Allah;

11 Karena, lihatlah, Tuhan 

a Penebusmu menderita b kema-
tian dalam daging; karenanya 
Dia c menderita d rasa sakit semua 
orang, agar semua orang boleh 
bertobat dan datang kepada- 
Nya.

12 Dan Dia telah a bangkit lagi 
dari yang mati, agar Dia boleh 
membawa semua orang kepada- 
Nya, dengan syarat b pertobatan.

13 Dan betapa besar a sukacita- 
Nya akan jiwa yang bertobat!

14 Karenanya, kamu dipanggil 
untuk a menyerukan pertobatan 
kepada orang- orang ini.

15 Dan jika demikian halnya 
bahwa kamu akan bekerja se-
panjang hidupmu dalam me-
nyerukan pertobatan kepada 
orang- orang ini, dan mem-
bawa, meski hanya satu a jiwa 
kepada- Ku, betapa akan besar 
sukacitamu bersamanya di da-
lam kerajaan Bapa- Ku!

16 Dan sekarang, jika sukaci-
tamu akan besar dengan satu 
jiwa yang telah kamu bawa 
kepada- Ku ke dalam a kerajaan 
Bapa- Ku, betapa akan besar b su-
kacitamu jika kamu akan c mem-
bawa banyak jiwa kepada- Ku!

17 Lihatlah,  kamu memi-
liki Injil- Ku di hadapanmu, 
dan batu karang-  Ku,  dan 
a keselamatan- Ku.
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18 a Mintalah kepada Bapa da-
lam b nama- Ku dalam iman, 
percaya bahwa kamu akan me-
nerima, dan kamu akan mem-
peroleh Roh Kudus,  yang 
menyatakan segala hal yang 
c perlu kepada anak- anak ma-
nusia.

19 Dan jika kamu tidak memi-
liki a iman, b harapan, dan c kasih 
amal, kamu tidak dapat melaku-
kan apa pun.

20 Janganlah a berselisih penda-
pat melawan gereja apa pun, ke-
cuali b gereja iblis.

21 Ambillah ke atas dirimu 
a nama Kristus, dan b ucapkan-
lah kebenaran dengan c kesung-
guhan.

22 Dan sebanyak yang bertobat 
dan a dibaptis dalam nama- Ku, 
yang adalah Yesus Kristus, dan 
b bertahan sampai akhir, orang 
yang sama akan diselamatkan.

23 Lihatlah, Yesus Kristus ada-
lah a nama yang diberikan oleh 
Bapa, dan tidak ada nama lain 
yang diberikan yang dengannya 
manusia dapat diselamatkan;

24 Karenanya, semua orang 
mesti mengambil ke atas diri 
mereka nama yang diberikan 
oleh Bapa, karena dalam nama 

itu mereka akan dipanggil pada 
hari terakhir;

25 Karenanya, jika mereka tidak 
mengetahui a nama yang dengan-
nya mereka dipanggil, mereka ti-
dak dapat memperoleh tempat di 
dalam b kerajaan Bapa- Ku.

26 Dan sekarang, lihatlah, ada 
yang lain yang dipanggil untuk 
memaklumkan Injil- Ku, baik ke-
pada a orang bukan Israel mau-
pun kepada orang Yahudi;

27 Ya,  bahkan dua belas; 
dan a Dua Belas akan menjadi 
murid- Ku, dan mereka akan 
mengambil ke atas diri mereka 
nama- Ku; dan Dua Belas adalah 
mereka yang akan berhasrat un-
tuk mengambil ke atas diri me-
reka b nama- Ku dengan maksud 
hati yang sepenuhnya.

28 Dan jika mereka berhasrat 
untuk mengambil ke atas diri 
mereka nama- Ku dengan mak-
sud hati yang sepenuhnya, me-
reka dipanggil untuk pergi ke 
seluruh a dunia untuk mengkhot-
bahkan b Injil- Ku kepada c setiap 
makhluk.

29 Dan mereka adalah mereka 
yang ditahbiskan oleh- Ku untuk 
a membaptis dalam nama- Ku, 
menurut apa yang tertulis;

 18 a pts Doa.
  b Yoh. 15:16.
  c A&P 88:63–65.
 19 a pts Iman.
  b pts Harapan.
  c pts Kasih Amal.
 20 a 2 Tim. 2:23–24;  

3 Ne. 11:29–30.
  b pts Iblis—Gereja iblis.
 21 a 2 Ne. 31:13;  

Mosia 5:8;  

3 Ne. 27:5;  
A&P 20:37.

  b A&P 100:5–8.
  c Rm. 12:3.
 22 a pts Baptis, Baptisan.
  b pts Bertahan.
 23 a Mal. 1:11;  

Kis. 4:12;  
Mosia 3:17;  
Hel. 3:28–29.

 25 a Mosia 5:9–14.

  b pts Kemuliaan 
Selestial.

 26 a A&P 90:8–9; 112:4.
 27 a pts Rasul.
  b A&P 27:12.
 28 a Mrk. 16:15–16.
  b pts Injil.
  c A&P 1:2; 42:58.
 29 a 3 Ne. 11:21–28;  

A&P 20:72–74.
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30 Dan kamu memiliki apa 
yang tertulis di hadapanmu; ka-
renanya, kamu mesti melaksa-
nakannya menurut firman yang 
tertulis.

31 Dan sekarang, Aku berfir-
man kepadamu, a Dua Belas—Li-
hatlah, kasih karunia- Ku cukup 
bagimu; kamu mesti berjalan de-
ngan lurus di hadapan- Ku dan 
janganlah berdosa.

32 Dan, lihatlah, kamu ada-
lah mereka yang ditahbiskan 
oleh- Ku untuk a menahbiskan 
para imam dan pengajar; untuk 
memaklumkan Injil- Ku, b menu-
rut kuasa Roh Kudus yang ada 
dalam dirimu, dan menurut c pe-
manggilan dan karunia Allah 
kepada manusia;

33 Dan Aku, Yesus Kristus, 
Tuhanmu dan Allahmu, telah 
memfirmankannya.

34 a Firman ini bukan dari 
orang- orang tidak juga dari 
manusia, tetapi dari- Ku; kare-
nanya, kamu akan bersaksi itu 
adalah dari- Ku dan bukan dari 
manusia;

35 Karena adalah a suara- Ku 
yang memfirmankannya kepa-
damu; karena itu diberikan me-
lalui Roh- Ku kepadamu, dan 
melalui kuasa- Ku kamu dapat 
saling membacakannya; dan ke-
cuali melalui kuasa- Ku kamu ti-
dak dapat memperolehnya;

36 Karenanya, kamu dapat 
a bersaksi bahwa kamu telah 
mendengar suara- Ku, dan me-
ngetahui firman- Ku.

37 Dan sekarang, lihatlah, 
Aku memberi tugas kepadamu, 
Oliver Cowdery, dan juga ke-
pada David Whitmer, bahwa 
kamu hendaknya mencari Dua 
Belas, yang akan memiliki has-
rat yang mengenainya telah Aku 
firmankan;

38 Dan berdasarkan hasrat 
mereka dan a pekerjaan mereka 
kamu akan mengenali mereka.

39 Dan ketika kamu telah me-
nemukan mereka kamu hendak-
nya memperlihatkan hal- hal ini 
kepada mereka.

40 Dan kamu akan menjatuh-
kan diri dan a menyembah Bapa 
dalam nama- Ku.

41 Dan kamu mesti berkhot-
bah kepada dunia, mengatakan: 
Kamu mesti bertobat dan dibap-
tis, dalam nama Yesus Kristus;

42 Karena semua orang mesti 
bertobat dan dibaptis, dan bukan 
hanya pria, tetapi juga wanita, 
dan anak yang telah mencapai 
umur a pertanggungjawaban.

43 Dan sekarang, setelah kamu 
menerima ini, kamu mesti mena-
ati a perintah- perintah- Ku dalam 
segala hal;

44 Dan melalui tanganmu 
Aku akan mengerjakan suatu 

 31 a A&P 107:23–35.
 32 a Moro. 3;  

A&P 20:60; 107:58.  
pts Penahbisan.

  b 2 Ptr. 1:21;  
A&P 68:3–4.

  c A&P 20:27.
 34 a pts Tulisan Suci.
 35 a A&P 1:38.  

pts Suara.
 36 a pts Bersaksi.
 38 a pts Pekerjaan.

 40 a pts Ibadat.
 42 a A&P 20:71; 29:47; 

68:27.  
pts Tanggung Jawab.

 43 a pts Perintah- Perintah 
Allah.
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a pekerjaan yang menakjubkan 
di antara anak- anak manusia, 
untuk b diyakinkannya banyak 
orang akan dosa- dosa mereka, 
agar mereka boleh datang pada 
pertobatan, dan agar mereka bo-
leh datang ke kerajaan Bapa- Ku.

45 Karenanya, berkat- berkat 
yang Aku berikan kepadamu 
a melebihi segala sesuatu.

46 Dan setelah kamu mene-
rima ini, jika kamu a tidak mena-
ati perintah- perintah- Ku kamu 
tidak dapat diselamatkan di da-
lam kerajaan Bapa- Ku.

47 Lihatlah, Aku, Yesus Kristus, 
Tuhanmu dan Allahmu, dan Pe-
nebusmu, melalui kuasa Roh- Ku 
telah memfirmankannya. Amin.

 44 a Yes. 29:14;  
A&P 4:1.

  b Alma 36:12–19; 62:45.
 45 a A&P 84:35–38.
 46 a A&P 82:3.
19 1 a Why. 1:8, 11;  

3 Ne. 9:18;  
A&P 35:1; 61:1. 

   pts Alfa dan Omega.
  b pts Yesus Kristus.
 2 a Yoh. 17:4;  

3 Ne. 11:11.
  b Flp. 3:21.
 3 a pts Kuasa.
  b Yes. 14:12–17;  

1 Yoh. 3:8;  

1 Ne. 22:26;  
A&P 88:111–115.

  c pts Dunia—
Akhir dunia.

  d pts Penghakiman 
Terakhir.

  e pts Pekerjaan.

BAGIAN 19
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith, di Manchester, New 
York, mungkin pada musim panas tahun 1829. Dalam sejarahnya, 
Nabi memperkenalkannya sebagai “sebuah perintah dari Allah dan 
bukan dari manusia, kepada Martin Harris, diberikan oleh Dia yang 
adalah Kekal.”

1–3, Kristus memiliki segala kuasa; 
4–5, Semua orang mesti bertobat 
atau menderita; 6–12, Hukuman 
kekal adalah hukuman Allah; 13–
20, Kristus menderita bagi semua 
orang, agar mereka boleh tidak 
menderita jika mereka akan ber
tobat; 21–28, Khotbahkanlah Injil 
pertobatan; 29–41, Maklumkanlah 
kabar gembira.

Aku Adalah a Alfa dan Omega, 
b Kristus Tuhan; ya, bahkan Aku 
adalah Dia, yang awal dan yang 
akhir, Penebus dunia.

2 Aku, setelah merampungkan 

dan a menyelesaikan kehendak- 
Nya yang memiliki- Ku, bahkan 
Bapa, mengenai Aku—setelah 
melakukan ini agar Aku boleh 
b menundukkan segala sesuatu 
bagi diri- Ku—

3 Menyimpan segala a kuasa, 
bahkan untuk b penghancuran 
Setan dan pekerjaannya pada 
c akhir dunia, dan hari peng-
hakiman besar yang terakhir, 
yang akan Aku jatuhkan ke atas 
penghuninya, d menghakimi se-
tiap orang menurut e pekerjaan-
nya dan perbuatan yang telah 
dia lakukan.
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 4 a pts Pertobatan.
  b Luk. 13:3;  

Hel. 14:19.
  c Musa 1:3.
 5 a A&P 56:4; 58:32.
  b Mat. 13:42.
  c Mat. 25:41–43.
 6 a A&P 76:105–106;  

138:59.

  b A&P 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

A&P 29:44.
 9 a pts Istirahat.
 10 a Yakub 4:8;  

A&P 76:114–116.
  b Musa 1:3; 7:35.  

pts Tanpa Akhir.
 11 a Mat. 25:46.

 13 a A&P 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41.  

pts Pendamaian.
  b pts Belas Kasihan.
  c pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.

4 Dan pastilah setiap orang 
mesti a bertobat atau b mende-
rita, karena Aku, Allah, adalah 
c tanpa akhir.

5 Karenanya, Aku a tidak men-
cabut penghakiman itu yang 
akan Aku jatuhkan, tetapi celaka 
akan menyebar luas, tangisan, 
b ratapan dan kertakan gigi, ya, 
kepada mereka yang ditemukan 
pada c sisi kiri- Ku.

6 Walaupun demikian, a tidak-
lah tertulis bahwa tidak akan 
ada akhir tentang siksaan ini, te-
tapi tertulis b siksaan tanpa akhir.

7 Lagi, tertulis a laknat kekal; ka-
renanya itu lebih lugas daripada 
tulisan suci yang lain, agar boleh 
bekerja pada hati anak- anak ma-
nusia, kesemuanya demi kemu-
liaan nama- Ku.

8 Karenanya, Aku akan men-
jelaskan kepadamu misteri ini, 
karena pantaslah bagimu untuk 
mengetahui bahkan seperti para 
rasul- Ku.

9 Aku berfirman kepadamu 
yang terpilih dalam hal ini, 
bahkan bagaikan satu, agar 
kamu boleh masuk ke dalam 
a peristirahatan- Ku.

10 Karena, lihatlah, a misteri 
keallahan, betapa besarnya itu! 
Karena, lihatlah, Aku adalah 
tanpa akhir, dan hukuman yang 

diberikan dari tangan- Ku adalah 
hukuman tanpa akhir, karena 
b Tanpa Akhir adalah nama- Ku. 
Karenanya—

11 a Hukuman kekal adalah hu-
kuman Allah.

12 Hukuman tanpa akhir ada-
lah hukuman Allah.

13 Karenanya, Aku memerin-
tahkanmu untuk bertobat, dan 
menaati a perintah- perintah yang 
telah kamu terima melalui ta-
ngan hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., dalam nama- Ku;

14 Dan adalah melalui ke-
kuatan mahakuasa- Ku bahwa 
kamu telah menerimanya;

15 Oleh karena itu Aku me-
merintahkanmu untuk berto-
bat—bertobatlah, agar jangan 
Aku menghantammu dengan 
tongkat mulut- Ku, dan dengan 
kemurkaan- Ku, dan dengan 
amarah- Ku, dan a penderita-
anmu menjadi parah—betapa 
parahnya kamu tidak tahu, be-
tapa hebatnya kamu tidak tahu, 
ya, betapa sulitnya untuk di-
tanggung kamu tidak tahu.

16 Karena lihatlah, Aku, Allah, 
telah a menderita hal- hal ini bagi 
semua orang, agar mereka b bo-
leh tidak menderita jika mereka 
akan c bertobat;

17 Tetapi jika mereka tidak 
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akan bertobat mereka mesti 
a menderita bahkan seperti Aku;

18 Yang penderitaan itu menye-
babkan diri- Ku, bahkan Allah, 
yang terbesar dari semuanya, 
gemetar karena rasa sakit, dan 
berdarah pada setiap pori, dan 
menderita baik tubuh maupun 
roh—dan menghendaki bahwa 
Aku boleh a tidak meminum ca-
wan yang pahit, dan menciut—

19 Walaupun demikian, kemu-
liaan kepada Bapa, dan Aku me-
minumnya dan a menyelesaikan 
persiapan- Ku bagi anak- anak 
manusia.

20 Karenanya, Aku memerin-
tahkanmu lagi untuk bertobat, 
agar jangan Aku merendah-
kan hatimu dengan kekuatan 
 mahakuasa- Ku; dan agar kamu 
a mengakui dosa- dosamu, agar ja-
ngan kamu menderita hukuman 
ini yang mengenainya telah Aku 
firmankan, yang darinya dalam 
tingkat paling kecil, ya, bahkan 
dalam tingkat terkecil kamu te-
lah mengenyamnya pada waktu 
Aku menarik Roh- Ku.

21 Dan Aku memerintah-
kanmu bahwa kamu janganlah 
a mengkhotbahkan apa pun se-
lain pertobatan, dan b jangan-
lah memperlihatkan hal- hal ini 

kepada dunia sampai ada kebi-
jaksanaan di dalam Aku.

22 Karena mereka tidak da-
pat a mencerna daging sekarang, 
tetapi b susu mestilah mereka 
terima; karenanya, mereka ti-
daklah mesti tahu hal- hal ini, 
agar jangan mereka binasa.

23 Belajarlah dari- Ku, dan de-
ngarkanlah firman- Ku; a berja-
lanlah dalam b kelembutan hati 
Roh- Ku, dan kamu akan mera-
sakan c kedamaian di dalam Aku.

24 Aku adalah a Yesus Kristus; 
Aku datang melalui kehen-
dak Bapa, dan Aku melakukan 
kehendak- Nya.

25 Dan lagi, Aku memerintah-
kan engkau bahwa janganlah 
engkau a mendambakan b istri se-
samamu; tidak juga mengincar 
nyawa sesamamu.

26 Dan lagi, Aku memerintah-
kan engkau bahwa janganlah 
engkau mendambakan harta 
milikmu sendiri, tetapi membe-
rikannya dengan murah hati un-
tuk pencetakan Kitab Mormon, 
yang memuat a kebenaran dan 
firman Allah—

27 Yang adalah firman- Ku ke-
pada a orang bukan Israel, agar 
segera boleh disebarluaskan 
kepada b orang Yahudi, dari 

 17 a A&P 29:17.
 18 a Luk. 22:42–44.
 19 a Yoh. 17:4; 19:30.
 20 a Bil. 5:6–7;  

Mosia 26:29;  
A&P 58:43; 64:7.  
pts Pengakuan.

 21 a A&P 11:9.
  b JS—S 1:42.
 22 a A&P 78:17–18.

  b Ibr. 5:11–14;  
A&P 50:40.

 23 a Moro. 7:3–4.
  b pts Lembut Hati, 

Kelembutan Hati.
  c pts Damai, 

Kedamaian.
 24 a pts Yesus Kristus.
 25 a pts Damba, 

Mendambakan.

  b Kel. 20:17;  
1 Kor. 7:2–4.  
pts Perzinaan.

 26 a pts Kebenaran.
 27 a pts Orang- Orang 

Bukan Israel.
  b pts Orang- Orang 

Yahudi.
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siapa orang- orang Laman ada-
lah c sisanya, agar mereka bo-
leh memercayai Injil, dan tidak 
mengharapkan seorang d Mesias 
untuk datang yang telah datang.

28 Dan lagi, Aku memerintah-
kan engkau agar engkau hendak-
nya a berdoa b dengan bersuara 
seperti juga dalam hatimu; ya, 
di hadapan dunia seperti juga se-
cara rahasia, di depan umum se-
perti juga secara pribadi.

29 Dan engkau hendaknya 
a memaklumkan kabar gembira, 
ya, memberitakannya di atas 
 gunung- gunung, dan di atas 
setiap tempat yang tinggi, dan 
di antara setiap khalayak yang 
engkau akan diizinkan untuk 
bertemu.

30 Dan engkau hendaknya 
melakukannya dengan sege-
nap kerendahhatian, a percaya 
kepada- Ku, tidak mencaci maki 
para pencaci maki.

31 Dan tentang a doktrin ja-
nganlah engkau berbicara, tetapi 
engkau hendaknya memaklum-
kan pertobatan dan b iman pada 
Juruselamat, dan c pengampunan 
akan dosa- dosa melalui d bap-
tisan, dan melalui e api, ya, bah-
kan f Roh Kudus.

32 Lihatlah, inilah sebuah a pe-
rintah yang besar dan terakhir 
yang akan Aku berikan kepa-
damu mengenai masalah ini; 
karena ini akan cukup bagi ja-
lanmu sehari- hari, bahkan sam-
pai akhir hidupmu.

33 Dan kegetiran akan engkau 
terima jika engkau akan meng-
abaikan a nasihat- nasihat ini, ya, 
bahkan kehancuran dirimu dan 
harta milik.

34 a Berikanlah sepenggal dari 
harta milikmu, ya, bahkan se-
bagian dari tanahmu dan se-
galanya kecuali tunjangan bagi 
keluargamu.

35 Bayarlah a utang yang te-
lah engkau b kontrakkan dengan 
pencetak. Bebaskan dirimu dari 
c penawanan.

36 a Tinggalkanlah rumah dan 
kediamanmu, kecuali ketika 
engkau akan berhasrat untuk 
mengunjungi keluargamu;

37 Dan a berbicaralah dengan 
bebas kepada semua orang; ya, 
khotbahkanlah, imbaulah, mak-
lumkanlah b kebenaran, bahkan 
dengan suara nyaring, dengan 
nada kesukacitaan, menyeru-
kan—Hosana, hosana, terpuji-
lah nama Tuhan Allah!

 27 c Omni 1:14–19;  
Mosia 25:2–4;  
Hel. 8:21;  
3 Ne. 2:12–16.

  d pts Mesias.
 28 a 1 Tim. 2:8.  

pts Doa.
  b A&P 20:47, 51; 23:6.
 29 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
 30 a pts Percaya, 

Kepercayaan.
 31 a 2 Tim. 2:23–24.
  b pts Iman.
  c pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
  d pts Baptis, Baptisan.
  e Mat. 3:11.
  f pts Karunia 

Roh Kudus.
 32 a A&P 58:26–29.
 33 a pts Perintah- Perintah 

Allah.
 34 a Kis. 4:34–35.
 35 a pts Utang.
  b yaitu untuk 

membayar penerbitan 
edisi pertama 
Kitab Mormon.

  c Ams. 22:7.
 36 a Mat. 19:29.
 37 a A&P 58:47; 68:8; 71:7.
  b A&P 75:4.

AJARAN DAN PERJANJIAN 19:28–3745



38 a Berdoalah selalu, dan Aku 
akan b mencurahkan Roh- Ku ke 
atas dirimu, dan akan besar-
lah berkatmu—ya, bahkan le-
bih daripada jika kamu akan 
mendapatkan harta dari bumi 
dan kebusukan yang setingkat 
 dengannya.

39 Lihatlah, dapatkah engkau 
membaca ini tanpa bersukacita 
dan mengangkat hatimu karena 
kegembiraan?

40 Atau dapatkah engkau 
berkeliaran kian ke mari le-
bih lama sebagai pembimbing  
buta?

41 Atau dapatkah engkau 
a rendah hati dan lembut hati, 
dan membawa diri dengan bi-
jak di hadapan- Ku? Ya, b datang-
lah kepada- Ku Juruselamatmu. 
Amin.

 38 a Luk. 18:1;  
2 Ne. 32:9;  
A&P 10:5.

  b Ams. 1:23;  
Kis. 2:17.

 41 a pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

  b Mat. 11:28–30.
20 1 a JS—S 1:2.
  b 3 Ne. 27:1–8. 

   pts Gereja Yesus 
Kristus dari 
Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir;  
Nama Gereja.

BAGIAN 20
Wahyu tentang organisasi dan pengaturan Gereja, diberikan melalui 
Joseph Smith sang Nabi, di atau di dekat Fayette, New York. Bagian 
bagian dari wahyu ini mungkin telah diberikan bahkan sejak musim 
panas tahun 1829. Wahyu yang lengkap, dikenal pada waktu itu se
bagai Pasal dan Perjanjian, mungkin dicatat segera setelah tanggal 
6 April 1830 (hari saat Gereja diorganisasi). Nabi menulis, “Kami 
mendapatkan dari Dia [Yesus Kristus] yang berikut, melalui roh nu
buat dan wahyu; yang tidak hanya memberi kami banyak informasi, 
tetapi juga menunjukkan kepada kami hari yang tepat di mana, me
nurut kehendak dan perintah Nya, kami hendaknya mulai untuk 
mengorganisasi Gereja Nya sekali lagi di sini di atas bumi.”

1–16, Kitab Mormon membuktikan 
keilahian pekerjaan zaman akhir; 
17–28, Ajaran tentang penciptaan, 
kejatuhan, pendamaian, dan bap
tisan ditandaskan; 29–37, Hukum 
yang mengatur pertobatan, pembe
naran, pengudusan, dan baptisan 
dinyatakan; 38–67, Kewajiban pe
natua, imam, pengajar, dan diaken 
diringkas; 68–74, Kewajiban ang

gota, pemberkatan anak, dan cara 
baptisan diungkapkan; 75–84, 
Doa sakramen dan peraturan yang 
mengatur keanggotaan Gereja  
diberikan.

a Berdirinya b Gereja Kristus 
pada zaman terakhir ini, yang 
adalah seribu delapan ratus 
dan tiga puluh tahun sejak 
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 1 c A&P 21:3.
 2 a pts Pemanggilan;  

Wewenang.
  b pts Rasul.
  c pts Penatua.
 5 a JS—S 1:28–29.
 6 a JS—S 1:30–35.  

pts Malaikat.

  b Mat. 28:2–3.
 8 a pts Urim dan Tumim.
 9 a JS—S 1:34.
  b pts Injil.
 10 a Moro. 7:29–32;  

A&P 5:11.
  b Lihat “Kesaksian Tiga 

Saksi” dan “Kesaksian 

Delapan Saksi” pada 
halaman- halaman 
pendahuluan 
Kitab Mormon.

 11 a pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.

  b pts Ilham.
  c pts Kudus.

kedatangan Tuhan dan Juruse-
lamat kita Yesus Kristus dalam 
daging, yang secara resmi c di-
organisasi dan ditegakkan seja-
lan dengan hukum negara kita, 
menurut kehendak dan perin-
tah Allah, dalam bulan keempat, 
dan pada hari keenam dalam bu-
lan yang disebut April—

2 Yang perintah- perintah 
itu diberikan kepada Joseph 
Smith, Jun., yang a dipanggil 
oleh Allah, dan ditahbiskan se-
bagai b rasul Yesus Kristus, un-
tuk menjadi c penatua pertama  
gereja ini;

3 Dan kepada Oliver Cowdery, 
yang juga dipanggil oleh Allah, 
sebagai rasul Yesus Kristus, un-
tuk menjadi penatua kedua 
gereja ini, dan ditahbiskan di ba-
wah tangannya;

4 Dan ini menurut kasih karu-
nia Tuhan dan Juruselamat kita 
Yesus Kristus, kepada siapa ada 
segala kemuliaan, baik sekarang 
maupun selamanya. Amin.

5 Setelah benar- benar dinyata-
kan kepada penatua pertama ini 
bahwa dia telah menerima peng-
ampunan akan dosa- dosanya, 
dia a terlibat lagi dalam kepo-
ngahan dunia;

6 Tetapi setelah bertobat, dan 
merendahkan hatinya dengan 

tulus, melalui iman, Allah me-
layaninya melalui seorang a ma-
laikat kudus, yang b air mukanya 
bagaikan kilat, dan yang pakai-
annya murni dan putih melebihi 
segala yang putih lainnya;

7 Dan memberikan kepadanya 
perintah- perintah yang mengil-
haminya;

8 Dan memberikannya kuasa 
dari tempat yang tinggi, melalui 
a sarana yang sebelumnya diper-
siapkan, untuk menerjemahkan 
Kitab Mormon;

9 Yang memuat sebuah catatan 
tentang orang- orang yang terja-
tuh, dan a kegenapan b Injil Yesus 
Kristus kepada orang- orang bu-
kan Israel dan kepada orang- 
orang Yahudi juga;

10 Yang diberikan melalui il-
ham, dan dikukuhkan kepada 
a yang lain melalui pelayanan 
para malaikat, dan b dimak-
lumkan kepada dunia melalui 
mereka—

11 Membuktikan kepada du-
nia bahwa tulisan suci yang ku-
dus adalah a benar, dan bahwa 
Allah b mengilhami orang- orang 
dan memanggil mereka pada 
c pekerjaan kudus- Nya pada za-
man dan angkatan ini, seperti 
juga pada angkatan- angkatan 
zaman dahulu;
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 12 a Ibr. 13:8;  
1 Ne. 10:18–19;  
Morm. 9:9–10;  
A&P 35:1; 38:1–4.

 14 a pts Saleh, Kesalehan.
  b pts Kehidupan Kekal;  

Permuliaan.
 15 a pts Ketidakpercayaan.
 17 a A&P 76:22–23.
  b Yos. 2:11.  

pts Ke- Allah- an.

 18 a pts Penciptaan.
  b Kej. 1:26–27;  

Mosia 7:27;  
Eter 3:14–17.

 19 a Ul. 11:1;  
Mat. 22:37;  
Moro. 10:32;  
A&P 59:5–6.

  b Ul. 6:13–15.  
pts Pelayanan.

  c pts Ibadat.

 20 a pts Hawa Nafsu.
  b pts Iblis.
  c pts Manusia Alami.
 21 a pts Anak Tunggal.
 22 a Mat. 4:1–11; 27:40.
 23 a pts Penyaliban.
  b pts Kebangkitan.
 24 a pts Kenaikan.
  b pts Bapa di Surga;  

Ke- Allah- an—
Allah Bapa.

12 Dengan demikian memper-
lihatkan bahwa Dia adalah Allah 
yang a sama kemarin, hari ini, 
dan selamanya. Amin.

13 Oleh karena itu, memiliki de-
mikian besar kesaksian, melalui-
nya dunia akan dihakimi, bahkan 
sebanyak yang akan datang se-
telah ini sampai pada suatu pe-
ngetahuan tentang pekerjaan ini.

14 Dan mereka yang menerima-
nya dalam iman, dan mengerja-
kan a kesalehan, akan menerima 
b mahkota kehidupan kekal;

15 Tetapi mereka yang menge-
raskan hati mereka dalam a keti-
dakpercayaan, dan menolaknya, 
itu akan berbalik pada penghu-
kuman mereka sendiri—

16 Karena Tuhan Allah telah 
memfirmankannya; dan kami, 
penatua gereja, telah mende-
ngar dan memberikan kesaksian 
tentang firman Yang Diper-
tuan yang mulia di tempat yang 
tinggi, yang kepada- Nya ada ke-
muliaan selama- lamanya. Amin.

17 Melalui hal- hal ini kita a tahu 
bahwa ada seorang b Allah di 
surga, yang tak terbatas dan ke-
kal, dari keabadian ke keaba-
dian Allah tak terubahkan yang 
sama, pembentuk langit dan 

bumi, dan segala sesuatu yang 
ada di dalamnya;

18 Dan bahwa Dia a mencip-
takan manusia, laki- laki dan 
perempuan, menurut b rupa- 
N y a  s e n d i r i  d a n  m e n u -
rut keserupaan- Nya sendiri, 
diciptakan- Nya mereka.

19 Dan memberikan kepada 
mereka perintah- perintah agar 
mereka hendaknya a menga-
sihi dan b melayani- Nya, satu- 
satunya Allah yang hidup dan 
sejati, dan bahwa Dia mesti-
lah satu- satunya Makhluk yang 
hendaknya mereka c sembah.

20 Tetapi melalui pelanggaran 
terhadap hukum- hukum kudus 
ini manusia menjadi a berhawa 
nafsu dan b bagai iblis, dan men-
jadi c manusia yang terjatuh.

21 Karenanya, Allah Yang Ma-
hakuasa memberikan a Putra 
Tunggal- Nya, seperti yang tertu-
lis dalam tulisan suci itu yang te-
lah diberikan tentang Dia.

22 Dia menderita a godaan te-
tapi tidak mengindahkannya.

23 Dia a disalibkan, mati, dan 
b bangkit lagi pada hari ketiga;

24 Dan a naik ke surga, untuk 
duduk pada sisi kanan b Bapa, 
untuk memerintah dengan 
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 25 a A&P 35:2; 38:4;  
45:5, 8; 68:9; 76:51–53.

  b pts Bertahan.
 26 a A&P 39:1–3.
  b Yakub 4:4; 7:11;  

Mosia 13:33.
  c Musa 5:58.  

pts Roh Kudus.
  d pts Yesus Kristus—

Nubuat tentang 

kelahiran dan 
kematian Yesus 
Kristus.

 27 a A&P 18:32.
  b A&P 42:17.
 28 a Yoh. 17:20–22;  

3 Ne. 11:27, 36.  
pts Ke- Allah- an.

 29 a pts Pertobatan.
  b pts Iman.

  c pts Keselamatan;  
Rencana Penebusan.

 30 a pts Pembenaran.
  b pts Kasih Karunia.
 31 a pts Pengudusan.
  b Ul. 6:5; Moro. 10:32.
 32 a pts Kemurtadan;  

Pemberontakan.
 33 a pts Godaan.

kekuatan mahakuasa menurut 
kehendak Bapa;

25 Agar sebanyak yang akan 
a percaya dan dibaptis dalam 
nama kudus- Nya dan b bertahan 
dalam iman sampai akhir, akan 
diselamatkan—

26 Bukan hanya mereka yang 
percaya setelah Dia datang pada 
a pertengahan zaman, dalam da-
ging, tetapi mereka semua yang 
sejak awal, bahkan sebanyak 
yang ada sebelum Dia datang, 
yang percaya pada perkataan 
para b nabi kudus, yang berbi-
cara sebagaimana mereka diil-
hami oleh c karunia Roh Kudus, 
yang benar- benar d bersaksi ten-
tang Dia dalam segala hal, akan 
memperoleh kehidupan kekal,

27 Seperti juga mereka yang 
akan datang setelahnya, yang 
akan percaya pada a karunia dan 
pemanggilan dari Allah mela-
lui Roh Kudus, yang b membe-
rikan kesaksian tentang Bapa 
dan Putra;

28 Yang Bapa, Putra, dan Roh 
Kudus itu adalah a satu Allah, tak 
terbatas dan kekal, tanpa akhir. 
Amin.

29 Dan kami tahu bahwa se-
mua orang mesti a bertobat 
dan percaya pada nama Yesus 

Kristus, dan menyembah Bapa 
dalam nama- Nya, dan bertahan 
dalam b iman pada nama- Nya 
sampai akhir, atau mereka ti-
dak dapat c diselamatkan di da-
lam kerajaan Allah.

30 Dan kami tahu bahwa a pem-
benaran melalui b kasih karu-
nia Tuhan dan Juruselamat kita 
Yesus Kristus adalah tepat dan 
benar;

31 Dan kami tahu juga, bahwa 
a pengudusan melalui kasih ka-
runia Tuhan dan Juruselamat 
kita Yesus Kristus adalah tepat 
dan benar, kepada mereka se-
mua yang mengasihi dan me-
layani Allah dengan segenap 
b daya, pikiran, dan kekuatan 
mereka.

32 Tetapi ada suatu kemung-
kinan bahwa manusia bisa a jatuh 
dari kasih karunia dan mening-
galkan Allah yang hidup;

33 Oleh karena itu biarlah ge-
reja mengindahkan dan berdoa 
selalu, agar jangan mereka jatuh 
ke dalam a godaan;

34 Ya, dan bahkan biarlah me-
reka yang dikuduskan mengin-
dahkan juga.

35 Dan kami tahu bahwa hal- 
hal ini adalah benar dan me-
nurut wahyu kepada Yohanes, 
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 35 a Why. 22:18–19.
  b pts Tulisan Suci.
  c A&P 18:33–36.
 37 a pts Baptis, Baptisan.
  b pts Hati yang Hancur.
  c Mosia 5:7–9; 18:8–10.  

pts Yesus Kristus—
Mengambil nama 
Yesus Kristus ke 
atas diri kita.

  d pts Bertahan.
  e Yak. 2:18.  

pts Pekerjaan.
  f pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
 38 a pts Rasul.
  b 3 Ne. 11:21–22.
 39 a Moro. 3;  

A&P 107:58.
 40 a pts Sakramen.

 41 a A&P 33:11, 14–15;  
55:3.

  b pts Penumpangan 
Tangan.

  c pts Karunia 
Roh Kudus.

 45 a Moro. 6:9; A&P 46:2.
 46 a A&P 84:111; 107:61.  

pts Imam, 
Imamat Harun.

tidak juga a menambahi, tidak 
juga mengurangi dari nubuat 
kitabnya, b tulisan suci yang ku-
dus, atau wahyu- wahyu Allah 
yang akan datang setelah ini 
melalui karunia dan kuasa Roh 
Kudus, c suara Allah, atau pela-
yanan para malaikat.

36 Dan Tuhan Allah telah mem-
firmankannya; dan kehormatan, 
kuasa dan kemuliaan diberikan 
pada nama kudus- Nya, baik 
sekarang maupun selamanya. 
Amin.

37 Dan lagi, dengan cara perin
tah kepada gereja mengenai cara 
baptisan—Mereka semua yang 
merendahkan hati mereka di 
hadapan Allah, dan berhasrat 
untuk a dibaptis, dan tampil de-
ngan b hati yang hancur dan roh 
yang menyesal, dan bersaksi di 
hadapan gereja bahwa mereka 
telah benar- benar bertobat dari 
semua dosa mereka, dan ber-
sedia mengambil ke atas diri 
mereka c nama Yesus Kristus, me-
nunjukkan suatu d kebulatan te-
kad untuk melayani- Nya sampai 
akhir, dan benar- benar menyata-
kan melalui e pekerjaan mereka 
bahwa mereka telah menerima 
Roh Kristus bagi f pengampunan 
akan dosa- dosa mereka, akan 

diterima melalui baptisan ke da-
lam gereja- Nya.

38 Kewajiban penatua, imam, 
pengajar, diaken, dan anggota gereja 
Kristus—a Rasul adalah seorang 
penatua, dan adalah pemang-
gilannya untuk b membaptis;

39 Dan untuk a menahbiskan 
penatua lain, imam, pengajar, 
dan diaken;

40 Dan untuk a memberkati roti 
dan air anggur—emblem dari 
daging dan darah Kristus—

41 Dan untuk a mengukuhkan 
mereka yang dibaptis ke dalam 
gereja, melalui b penumpangan 
tangan untuk baptisan api dan 
c Roh Kudus, menurut tulisan 
suci;

42 Dan untuk mengajar, mema-
parkan, mengimbau, membap-
tis, dan mengawasi gereja;

43 Dan untuk mengukuhkan 
gereja melalui penumpangan ta-
ngan, dan pemberian Roh Ku-
dus;

44 Dan untuk memegang pim-
pinan segala pertemuan.

45 Penatua mesti a menyeleng-
garakan pertemuan- pertemuan 
sebagaimana mereka dituntun 
oleh Roh Kudus, menurut pe-
rintah dan wahyu Allah.

46 Kewajiban a imam adalah 
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 46 b pts Mengajar.
 47 a 1 Tim. 2:8.
  b A&P 19:28.
  c pts Keluarga.
 48 a pts Penahbisan.

 52 a A&P 107:14.
 53 a pts Pengajar, 

Imamat Harun.
  b pts Berjaga.
 54 a 1 Tes. 5:11–13.

  b pts Pembicaraan 
Jahat.

 57 a pts Diaken.
 60 a pts Penatua.
  b pts Pemanggilan.

untuk berkhotbah, b mengajar, 
memaparkan, mengimbau, dan 
membaptis, dan memberkati 
sakramen,

47 Dan mengunjungi rumah 
masing- masing anggota, dan 
mengimbau mereka untuk a ber-
doa b dengan bersuara dan secara 
rahasia dan melaksanakan se-
gala c kewajiban keluarga.

48 Dan dia boleh juga a menah-
biskan imam lain, pengajar, dan 
diaken.

49 Dan dia  mest i  meme-
gang pimpinan pertemuan- 
pertemuan ketika tidak ada 
penatua yang hadir;

50 Tetapi ketika ada penatua 
yang hadir, dia hanya berkhot-
bah, mengajar, memaparkan, 
mengimbau, dan membaptis,

51 Dan mengunjungi rumah 
masing- masing anggota, meng-
imbau mereka untuk berdoa 
dengan bersuara dan secara ra-
hasia dan melaksanakan segala 
kewajiban keluarga.

52 Dalam semua kewajiban ini 
imam mesti a membantu pena-
tua jika keadaan membutuhkan.

53 Kewajiban a pengajar adalah 
untuk b mengawasi gereja selalu, 
dan berada bersama dan mengu-
atkan mereka;

54 Dan memastikan bahwa ti-
dak ada kedurhakaan di dalam 
gereja, tidak juga a perilaku ka-
sar satu sama lain, tidak juga 

pendustaan, pemfitnahan, tidak 
juga b pembicaraan jahat;

55 Dan memastikan bahwa ge-
reja sering bertemu bersama, 
dan juga memastikan bahwa se-
mua anggota melakukan kewa-
jiban mereka.

56  Dan dia  mest i  meme-
gang pimpinan pertemuan- 
pertemuan saat ketidakhadiran 
penatua atau imam—

57 Dan selalu mesti dibantu, 
dalam semua kewajibannya di 
dalam gereja, oleh a diaken, jika 
keadaan membutuhkan.

58 Tetapi tidak juga penga-
jar tidak juga diaken memiliki 
wewenang untuk membaptis, 
memberkati sakramen, atau me-
numpangkan tangan;

59 Mereka mesti, meskipun 
demikian, memperingatkan, 
memaparkan, mengimbau dan 
mengajar, dan mengajak semua 
orang untuk datang kepada 
Kristus.

60 Setiap a penatua, imam, 
pengajar, atau diaken mesti di-
tahbiskan menurut karunia dan 
b pemanggilan dari Allah kepa-
danya; dan dia mesti ditahbis-
kan melalui kuasa Roh Kudus, 
yang ada pada orang yang me-
nahbiskannya.

61 Beberapa penatua yang 
membentuk gereja Kristus ini 
mesti bertemu dalam konferensi 
sekali dalam tiga bulan, atau dari 
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waktu ke waktu sebagaimana 
konferensi- konferensi tersebut 
akan arahkan atau tetapkan;

62 Dan konferensi- konferensi 
tersebut mesti melakukan apa 
pun urusan gereja yang perlu di-
lakukan pada waktu itu.

63 Penatua mesti menerima 
surat izin mereka dari penatua 
lain, melalui a pemungutan suara 
gereja yang mereka termasuk di 
dalamnya, atau dari konferensi- 
konferensi itu.

64 Masing- masing imam, 
pengajar, atau diaken, yang di-
tahbiskan oleh imam, boleh 
mengambil selembar sertifikat 
darinya pada waktu itu, yang 
a sertifikat itu, ketika ditunjuk-
kan kepada penatua, akan mem-
berinya hak akan surat izin, 
yang akan mewenangkan dia 
untuk melaksanakan kewajiban 
pemanggilannya, atau dia boleh 
menerimanya dari konferensi.

65 Tak seorang pun semesti-
nya a ditahbiskan pada jabatan 
apa pun di dalam gereja ini, di 
mana ada sebuah cabang yang 
secara resmi diorganisasi dari 
yang sama, tanpa b pemungutan 
suara dari jemaat itu;

66 Tetapi penatua ketua, us-
kup yang melakukan perja-
lanan, anggota dewan tinggi, 
imam tinggi, dan penatua, boleh 
memperoleh hak istimewa untuk 

menahbiskan, di mana tidak ada 
cabang gereja sehingga pemu-
ngutan suara boleh diadakan.

67 Setiap presiden imamat 
tinggi (atau penatua ketua), a us-
kup, anggota dewan tinggi, dan 
b imam tinggi, mesti ditahbis-
kan melalui arahan dari c dewan 
tinggi atau konferensi umum.

68 a Kewajiban anggota setelah me
reka diterima melalui baptisan—Pe-
natua atau imam mesti memiliki 
waktu yang cukup untuk me-
maparkan segala hal mengenai 
gereja Kristus pada b pengertian 
mereka, sebelum pengambilan 
c sakramen dan dikukuhkannya 
mereka melalui penumpangan 
d tangan penatua, sehingga se-
gala sesuatu boleh dilakukan de-
ngan tertib.

69 Dan anggota hendaknya 
menyatakan di hadapan gereja, 
dan juga di hadapan penatua, 
melalui suatu jalan hidup dan 
percakapan yang saleh, bahwa 
mereka layak untuk itu, agar 
boleh ada a pekerjaan dan iman 
yang sejalan dengan tulisan suci 
yang kudus—berjalan dalam 
b kekudusan di hadapan Tuhan.

70 Setiap anggota gereja Kristus 
yang memiliki anak mesti mem-
bawa mereka kepada penatua di 
hadapan gereja, yang mesti me-
numpangkan tangan mereka ke 
atas diri mereka dalam nama 

 63 a pts Persetujuan 
Bersama.

 64 a A&P 20:84; 52:41.
 65 a pts Penahbisan.
  b A&P 26:2.  

pts Persetujuan 

Bersama.
 67 a pts Uskup.
  b pts Imam Tinggi.
  c pts Dewan Tinggi.
 68 a pts Kewajiban.
  b pts Pengertian.

  c pts Sakramen.
  d pts Penumpangan 

Tangan.
 69 a Yak. 2:14–17.
  b pts Kekudusan.
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 70 a pts Berkat—
Pemberkatan 
anak- anak.

 71 a A&P 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
pts Baptis, Baptisan—
Syarat- syarat untuk 
baptisan;  
Tanggung Jawab.

  b pts Pertobatan.
 72 a 3 Ne. 11:22–28.
 74 a pts Baptis, Baptisan—

Baptisan melalui 
pencelupan.

 75 a Kis. 20:7.
  b pts Sakramen.
 76 a Moro. 4.
 77 a Luk. 22:19.

  b Mosia 18:8–10;  
A&P 20:37.

  c Mosia 5:8–12.
  d pts Patuh, Kepatuhan.
  e Yoh. 14:16.
 78 a Moro. 5.
  b Luk. 22:20.
 79 a A&P 27:2–4.

Yesus Kristus, dan a memberkati 
mereka dalam nama- Nya.

71 Tak seorang pun dapat dite-
rima ke dalam gereja Kristus ke-
cuali dia telah mencapai umur 
a pertanggungjawaban di ha-
dapan Allah, dan mampu untuk 
b pertobatan.

72 a Baptisan mesti dilaksana-
kan dengan cara berikut kepada 
mereka semua yang bertobat—

73 Orang yang dipanggil oleh 
Allah dan memiliki wewenang 
dari Yesus Kristus untuk mem-
baptis, akan turun ke dalam air 
bersama orang yang telah meng-
ajukan dirinya laki- laki atau pe-
rempuan untuk baptisan, dan 
akan berkata, memanggil laki- 
laki atau perempuan itu menu-
rut nama: Dengan kewenangan 
dari Yesus Kristus, aku mem-
baptismu dalam nama Bapa, dan 
Putra, dan Roh Kudus. Amin.

74 Kemudian dia akan a mence-
lupkan laki- laki atau perempuan 
itu di dalam air, dan tampil kem-
bali dari air.

75 Adalah perlu bahwa gereja 
sering bertemu bersama untuk 
a mengambil roti dan air ang-
gur dalam b ingatan akan Tuhan 
Yesus;

76 Dan penatua atau imam 
akan memberkatinya; dan me-

nurut a cara ini dia akan mem-
berkatinya—dia akan berlutut 
bersama gereja dan meminta ke-
pada Bapa dalam doa yang khu-
syuk, mengatakan:

77 Ya Allah, Bapa Yang Ke-
kal, kami mohon kepada- Mu 
dalam nama Putra- Mu, Yesus 
Kristus, untuk memberkati dan 
menguduskan a roti ini bagi 
jiwa mereka semua yang meng-
ambilnya, agar mereka boleh 
makan sebagai ingatan akan tu-
buh Putra- Mu, dan b bersaksi 
kepada- Mu, ya Allah, Bapa Yang 
Kekal, bahwa mereka berse-
dia c mengambil ke atas diri me-
reka nama Putra- Mu, dan selalu 
mengingat- Nya dan d menaati 
perintah- perintah- Nya yang te-
lah Dia berikan kepada mereka; 
agar mereka boleh selalu memi-
liki e Roh- Nya bersama mereka. 
Amin.

78 a Cara memberkati air ang-
gur—dia akan mengambil b ca-
wan juga, dan mengatakan:

79 Ya Allah, Bapa Yang Ke-
kal, kami mohon kepada- Mu 
dalam nama Putra- Mu, Yesus 
Kristus, untuk memberkati dan 
menguduskan a air anggur ini 
bagi jiwa mereka semua yang 
meminumnya, agar mereka 
boleh melakukannya sebagai 
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ingatan akan darah Putra- Mu, 
yang ditumpahkan bagi me-
reka; agar mereka boleh ber-
saksi kepada- Mu, ya Allah, Bapa 
Yang Kekal, bahwa mereka se-
lalu mengingat- Nya, agar me-
reka boleh memiliki Roh- Nya 
bersama mereka. Amin.

80 Siapa pun anggota gereja 
Kristus yang melanggar, atau 
yang kedapatan dalam kesa-
lahan, akan diurus sebagaimana 
tulisan suci arahkan.

81 Akan menjadi kewajiban be-
berapa jemaat, yang membentuk 
gereja Kristus, untuk mengutus 
satu orang atau lebih dari peng-
ajar mereka untuk menghadiri 
beberapa konferensi yang dia-
dakan oleh penatua gereja,

82 Dengan suatu daftar a nama 
beberapa anggota yang meng-
gabungkan diri mereka dengan 
gereja sejak konferensi terakhir; 
atau mengirim melalui tangan 
seorang imam; sehingga se-
buah daftar biasa tentang semua 

nama seluruh gereja akan disim-
pan dalam sebuah buku oleh sa-
lah seorang penatua, siapa pun 
yang akan penatua lain tetapkan 
dari waktu ke waktu;

83 Dan juga, jika ada orang 
yang telah a dikeluarkan dari 
gereja, sehingga nama mereka 
boleh dihapuskan dari catatan 
umum gereja yang memuat 
nama- nama.

84 Semua anggota yang pindah 
dari jemaat di mana mereka ber-
tempat tinggal, jika pergi ke su-
atu jemaat di mana mereka tak 
dikenal, boleh membawa se-
pucuk surat yang menegaskan 
bahwa mereka adalah anggota 
biasa dan dalam kedudukan 
yang baik, yang sertifikat itu 
boleh ditandatangani oleh pe-
natua atau imam siapa pun jika 
anggota yang menerima surat 
itu secara pribadi kenal dengan 
penatua atau imam itu, atau bo-
leh ditandatangani oleh penga-
jar atau diaken dari jemaat itu.

 82 a Moro. 6:4.
 83 a Kel. 32:33;  

Alma 5:57;  
Moro. 6:7.  

pts Ekskomunikasi.

BAGIAN 21
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Fayette, 
New York, 6 April 1830. Wahyu ini diberikan pada pengorganisasian 
Gereja, pada tanggal tersebut, di dalam rumah Peter Whitmer Sr. 
Enam orang, yang sebelumnya telah dibaptis, berperan serta. Mela
lui pemungutan suara secara bulat orang orang ini mengutarakan 
hasrat dan kebulatan tekad mereka untuk mengorganisasi, menurut 
perintah Allah (lihat bagian 20). Mereka juga memberikan suara un
tuk menerima dan mendukung Joseph Smith Jr., dan Oliver Cowdery 
sebagai pejabat ketua Gereja. Dengan penumpangan tangan, Joseph 
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kemudian menahbiskan Oliver sebagai penatua Gereja, dan Oliver 
dengan cara serupa menahbiskan Joseph. Setelah pelaksanaan sakra
men, Joseph dan Oliver menumpangkan tangan ke atas para peserta 
secara individu untuk pelimpahan Roh Kudus dan untuk pengukuhan 
masing masing sebagai anggota Gereja.

1–3, Joseph Smith dipanggil untuk 
menjadi pelihat, penerjemah, nabi, 
rasul, dan penatua; 4–8, Perkata
annya akan membimbing perkara 
Sion; 9–12, Para Orang Suci akan 
memercayai perkataannya sewaktu 
dia berbicara melalui Penghibur.

Lihatlah, akan ada sebuah a ca-
tatan disimpan di antara kamu; 
dan di dalamnya engkau akan 
disebut b pelihat, penerjemah, 
nabi, c rasul Yesus Kristus, pe-
natua gereja melalui kehendak 
Allah Bapa, dan kasih karunia 
Tuhanmu Yesus Kristus,

2 a Diilhami oleh Roh Kudus 
untuk meletakkan landasannya, 
dan untuk membangunnya demi 
kepercayaan yang paling kudus.

3 Yang a gereja itu b diorgani-
sasi dan ditegakkan pada tahun 
Tuhanmu seribu delapan ratus 
dan tiga puluh, pada bulan ke-
empat, dan pada hari keenam 
dalam bulan yang disebut April.

4 Karenanya, yang berarti ge-
reja, engkau akan mengindahkan 
segala a perkataan dan perin-
tahnya yang akan dia berikan 

kepadamu ketika dia menerima-
nya, berjalan dalam segala b ke-
kudusan di hadapan- Ku;

5 Karena a perkataannya akan 
kamu terima, seolah- olah dari 
mulut- Ku sendiri, dalam segala 
kesabaran dan iman.

6 Karena dengan melakukan 
hal- hal ini a gerbang- gerbang 
neraka tidak akan berjaya me-
lawanmu; ya, dan Tuhan Allah 
akan menyerakkan kuasa b kege-
lapan dari hadapanmu, dan me-
nyebabkan langit c berguncang 
demi kebaikanmu, dan d kemu-
liaan nama- Nya.

7 Karena demikianlah firman 
Tuhan Allah: Dia telah Aku 
ilhami untuk menggerakkan 
perkara a Sion dalam kekuatan 
dahsyat demi kebaikan, dan ke-
tekunannya Aku tahu, dan doa- 
doanya telah Aku dengar.

8 Ya, tangisannya bagi Sion te-
lah Aku lihat, dan Aku akan me-
nyebabkan bahwa dia tidak akan 
lagi berduka nestapa baginya; 
karena masa kesukacitaannya 
telah datang disebabkan a peng-
ampunan akan dosa- dosanya, 

21 1 a A&P 47:1; 
69:3–8; 85:1.

  b pts Pelihat.
  c pts Rasul.
 2 a pts Ilham.
 3 a pts Gereja Yesus 

Kristus dari 
Orang- Orang Suci 

   Zaman Akhir.
  b A&P 20:1.
 4 a pts Tulisan Suci.
  b pts Kekudusan.
 5 a A&P 1:38.  

pts Mendukung 
Pemimpin Gereja;  
Nabi.

 6 a Mat. 16:18;  
A&P 10:69.

  b Kol. 1:12–13.
  c A&P 35:24.
  d pts Kemuliaan.
 7 a pts Sion.
 8 a A&P 20:5–6.
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BAGIAN 22
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Manchester, 
New York, 16 April 1830. Wahyu ini diberikan kepada Gereja sebagai 
akibat dari beberapa orang yang sebelumnya telah dibaptis yang ber
hasrat untuk bersatu dengan Gereja tanpa baptisan kembali.

 9 a 1 Ne. 13:37;  
Yakub 5:70–76.

  b pts Kebun Tuhan.
  c pts Penghibur.
  d pts Bersaksi.
  e pts Penyaliban.
  f pts Dosa.
  g 1 Yoh. 2:2.  

pts Dunia—Orang 

   yang tidak mematuhi 
perintah- perintah.

  h pts Hati yang 
Hancur.

 10 a pts Penahbisan.
 11 a A&P 20:2.
 12 a 1 Ne. 13:42;  

A&P 19:27; 90:8–9.
22 1 a Ibr. 8:13; 

   3 Ne. 12:46–47.
  b A&P 66:2.  

pts Perjanjian;  
Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 2 a Gal. 2:16.  
pts Hukum Musa.

  b Moro. 8:23–26.

dan pernyataan akan berkat- 
berkat- Ku ke atas pekerjaannya.

9 Karena, lihatlah, Aku akan 
a memberkati mereka semua 
yang bekerja di dalam b kebun- Ku 
dengan suatu berkat yang dah-
syat, dan mereka akan percaya 
pada perkataannya, yang di-
berikan kepadanya melalui- Ku 
oleh c Penghibur, yang d menya-
takan bahwa Yesus e disalibkan 
oleh f orang- orang yang penuh 
dosa bagi dosa- dosa g dunia, ya, 
untuk pengampunan akan dosa- 
dosa bagi h hati yang menyesal.

10 Karenanya adalah pa-
tut menurut- Ku bahwa dia 

hendaknya a ditahbiskan olehmu, 
Oliver Cowdery rasul- Ku;

11 Ini yang adalah tata cara ba-
gimu, bahwa kamu adalah pe-
natua di bawah tangannya, dia 
yang adalah yang a pertama ba-
gimu, agar kamu boleh menjadi 
penatua bagi gereja Kristus ini, 
menyandang nama- Ku—

12 Dan pengkhotbah pertama 
gereja ini kepada gereja, dan ke 
hadapan dunia, ya, ke hadapan 
orang- orang bukan Israel; ya, 
dan demikianlah firman Tuhan 
Allah, tengoklah, tengoklah! ke-
pada a orang- orang Yahudi juga. 
Amin.

1, Baptisan adalah sebuah perjan
jian yang baru dan abadi; 2–4, 
Baptisan berwenang dituntut.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu bahwa segala perjanjian 
yang a lama telah Aku sebab-
kan untuk diakhiri dalam hal 
ini; dan ini adalah sebuah per-
janjian yang b baru dan yang 

abadi, bahkan apa yang ada se-
jak awal.

2 Karenanya, walaupun seseo-
rang akan dibaptis seratus kali 
itu tak berfaedah apa pun ba-
ginya, karena kamu tidak da-
pat masuk pada gerbang yang 
sesak melalui a hukum Musa, ti-
dak juga melalui b pekerjaanmu 
yang mati.
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 4 a Mat. 7:13–14;  
Luk. 13:24;  
2 Ne. 9:41;  
31:9, 17–18;  

3 Ne. 14:13–14.  
pts Baptis, Baptisan.

  b Yakub 4:10.
23 1 a pts Kesombongan.

  b pts Godaan.
 3 a A&P 81:4–5; 108:7.
 4 a JS—S 1:4.

3 Adalah karena pekerjaanmu 
yang mati maka Aku telah sebab-
kan perjanjian terakhir ini dan 
gereja ini dibangun bagi- Ku, bah-
kan seperti pada zaman dahulu.

4 Karenanya, masuklah kamu 
pada a gerbang itu, seperti yang 
telah Aku perintahkan, dan b ja-
nganlah berupaya untuk mena-
sihati Allahmu. Amin.

BAGIAN 23
Rangkaian lima wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, 
di Manchester, New York, April 1830, kepada Oliver Cowdery; Hyrum 
Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith Sr., dan Joseph Knight Sr. Seba
gai hasil dari hasrat yang sungguh sungguh dari lima orang tersebut 
untuk mengetahui tentang kewajiban mereka masing masing, Nabi 
bertanya kepada Tuhan dan menerima sebuah wahyu untuk tiap orang.

1–7, Para murid terdahulu ini di
panggil untuk berkhotbah, meng
imbau, dan menguatkan Gereja.

Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, Oliver, beberapa patah 
kata. Lihatlah, engkau diberkati, 
dan tidak berada di bawah peng-
hukuman. Tetapi berhati- hatilah 
akan a kesombongan, agar jangan 
engkau akan masuk ke dalam 
b godaan.

2 Singkapkanlah pemang-
gilanmu kepada gereja, dan 
juga di hadapan dunia, dan ha-
timu akan dibukakan untuk 
mengkhotbahkan kebenaran se-
jak mulai sekarang dan selama-
nya. Amin.

3 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, Hyrum, beberapa pa-
tah kata; karena engkau juga 
tidak berada di bawah peng-

hukuman, dan hatimu dibuka-
kan, dan lidahmu difasihkan; 
dan pemanggilanmu adalah 
untuk pengimbauan, dan un-
tuk a menguatkan gereja secara 
berkelanjutan. Karenanya ke-
wajibanmu adalah bagi gereja 
selamanya, dan ini karena kelu-
argamu. Amin.

4 Lihatlah, Aku berfirman be-
berapa patah kata kepadamu, 
a Samuel; karena engkau juga ti-
dak berada di bawah penghu-
kuman, dan pemanggilanmu 
adalah untuk pengimbauan, 
dan untuk menguatkan gereja; 
dan engkau belum dipanggil un-
tuk berkhotbah di hadapan du-
nia. Amin.

5 Lihatlah, Aku berfirman be-
berapa patah kata kepadamu, 
Joseph; karena engkau juga tidak 
berada di bawah penghukuman, 
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 6 a Mat. 10:38;  
3 Ne. 12:30.

  b pts Doa.

  c A&P 20:47, 51.
 7 a pts Baptis, Baptisan—
   Penting.

24 2 a A&P 1:31–32.
 3 a Yakub 1:19; 2:2.

dan pemanggilanmu juga untuk 
pengimbauan, dan untuk me-
nguatkan gereja; dan inilah ke-
wajibanmu sejak mulai sekarang 
dan selamanya. Amin.

6 Lihatlah, Aku menyatakan 
kepadamu, Joseph Knight, me-
lalui firman ini, bahwa kamu 
mesti memikul a salibmu, di-
mana kamu mesti b berdoa c de-
ngan bersuara di hadapan dunia 

seperti juga secara rahasia, dan 
dalam keluargamu, dan di an-
tara teman- temanmu, dan di se-
gala tempat.

7 Dan, lihatlah, adalah kewa-
jibanmu untuk a bersatu dengan 
gereja yang sejati, dan membe-
rikan cara berbahasamu untuk 
pengimbauan secara berkelan-
jutan, agar kamu boleh mene-
rima pahala pekerja. Amin.

BAGIAN 24
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver 
Cowdery, di Harmony, Pennsylvania, Juli 1830. Walaupun kurang 
dari empat bulan telah berlalu sejak Gereja diorganisasi, pengania
yaan telah menjadi hebat, dan para pemimpin harus mencari kea
manan dalam pengasingan sebagian. Tiga wahyu berikut diberikan 
pada waktu ini untuk menguatkan, mendorong, dan memberi petun
juk kepada mereka.

1–9, Joseph Smith dipanggil un
tuk menerjemahkan, berkhotbah, 
dan memaparkan tulisan suci; 
10–12, Oliver Cowdery dipang
gil untuk mengkhotbahkan Injil; 
13–19, Hukum diungkapkan ber
hubungan dengan mukjizat, ku
tukan, pengibasan debu dari kaki 
seseorang, dan bepergian tanpa 
dompet atau tas.

Lihatlah, engkau telah di-
panggil dan dipilih untuk me-
nulis Kitab Mormon, dan pada 
pelayanan- Ku; dan Aku telah 
mengangkat engkau keluar dari 

kesengsaraanmu, dan telah me-
nasihati engkau, sehingga eng-
kau telah dibebaskan dari semua 
musuhmu, dan engkau telah di-
bebaskan dari kuasa Setan dan 
dari kegelapan!

2 Walaupun demikian, engkau 
tak termaafkan dalam a pelang-
garanmu; walaupun demikian, 
pergilah pada jalanmu dan ja-
nganlah berdosa lagi.

3 a Kembangkanlah jabatanmu; 
dan setelah engkau menabur 
ladang- ladangmu dan menga-
mankannya, pergilah selekas-
nya kepada jemaat yang berada 
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 3 b A&P 26:1; 37:2.
  c A&P 70:12.
 5 a pts Penghibur.
 6 a Kel. 4:12;  

Mat. 10:19–20;  
Luk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  

A&P 84:85; 100:5–8;  
Musa 6:32.

 7 a pts Pelayanan.
 8 a pts Sabar, Kesabaran.
  b pts Kemalangan.
  c pts Bertahan.
  d Mat. 28:20.

 9 a pts Petugas 
Pengawasan.

 12 a pts Khotbah.
  b A&P 34:6.
 13 a pts Mukjizat;  

Tanda.

di b Colesville, Fayette, dan 
Manchester, dan mereka akan 
c menunjang engkau; dan Aku 
akan memberkati mereka baik 
secara rohani maupun secara 
duniawi;

4 Tetapi jika mereka tidak 
menerima engkau, Aku akan 
mengirim ke atas diri mereka 
kutukan alih- alih berkat.

5 Dan engkau hendaknya me-
lanjutkan dalam meminta ke-
pada Allah dalam nama- Ku, dan 
menulis hal- hal yang akan di-
berikan kepadamu oleh a Peng-
hibur, dan memaparkan segala 
tulisan suci kepada gereja.

6 Dan akan diberikan kepa-
damu pada saat yang tepat apa 
yang akan engkau a bicarakan 
dan tuliskan, dan mereka akan 
mendengarnya, atau Aku akan 
mengirim kepada mereka ku-
tukan alih- alih berkat.

7 Karena engkau hendaknya 
membaktikan segala a pelayan-
anmu di Sion; dan mengenai ini 
engkau akan memperoleh ke-
kuatan.

8 a Bersabarlah dalam b keseng-
saraan, karena engkau akan 
mengalami banyak; tetapi c berta-
hanlah di dalamnya, karena, te-
ngoklah, Aku besertamu, bahkan 
sampai d akhir masa hidupmu.

9 Dan dalam kerja duniawi 

engkau tidak akan mempero-
leh kekuatan, karena ini bukan 
pemanggilanmu. Laksanakan-
lah a pemanggilanmu dan eng-
kau akan memperoleh dengan 
apa untuk mengembangkan ja-
batanmu, dan untuk mema-
parkan segala tulisan suci, dan 
melanjutkan dalam menum-
pangkan tangan dan mengukuh-
kan jemaat.

10 Dan saudaramu Oliver akan 
melanjutkan dalam menyandang 
nama- Ku di hadapan dunia, dan 
juga kepada gereja. Dan dia hen-
daknya tidak mengira bahwa 
dia dapat berkata cukup dalam 
perkara- Ku; dan tengoklah, Aku 
besertanya sampai akhir.

11 Melalui Aku dia akan mem-
peroleh kemuliaan, dan bukan 
melalui dirinya, apakah dalam 
kelemahan atau dalam keku-
atan, apakah dalam ikatan atau 
bebas;

12 Dan pada segala waktu, 
dan di segala tempat, dia akan 
membuka mulutnya dan a me-
maklumkan Injil- Ku bagaikan 
dengan suara b sangkakala, baik 
siang maupun malam. Dan Aku 
akan memberikan kepadanya 
kekuatan seperti yang belum di-
ketahui di antara orang- orang.

1 3   J a n g a n l a h  m e n u n t u t 
a mukjizat, kecuali Aku akan 
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 13 b 1 Ne. 17:50.
  c Mrk. 16:17.
  d pts Roh—

Roh- roh jahat.
  e pts Penyembuhan.
  f Kis. 28:3–9;  

A&P 84:71–72; 

124:98–99.
 14 a pts Pelayanan 

bagi yang Sakit.
 15 a Mat. 10:11–15.
  b Mrk. 6:11;  

Luk. 10:11;  
A&P 60:15; 

75:19–22; 99:4–5.
 18 a Mat. 10:9–10;  

Luk. 10:4;  
A&P 84:78–79.

 19 a Yakub 5:61–74;  
A&P 39:17; 71:4.

  b pts Penahbisan.

b memerintahkanmu, kecuali 
c mengusir d iblis, e menyembuh-
kan yang sakit, dan melawan 
f ular beracun, dan melawan ra-
cun mematikan;

14 Dan a hal- hal ini janganlah 
kamu lakukan, kecuali itu di-
tuntut darimu oleh mereka yang 
menghasratkannya, agar tu-
lisan suci boleh digenapi; karena 
kamu hendaknya melakukan 
menurut apa yang dituliskan.

15 Dan di tempat mana pun 
kamu akan a masuk, dan me-
reka tidak menerimamu dalam 
nama- Ku, kamu hendaknya me-
ninggalkan kutukan alih- alih 
berkat, dengan mengenyah-
kan b debu dari kakimu terha-
dap mereka sebagai kesaksian, 
dan membersihkan kakimu di 
tepi jalan.

16 Dan akan terjadi bahwa ba-
rang siapa akan menjamahmu 
dengan kekerasan, kamu akan 
perintahkan untuk dihantam 

dalam nama- Ku; dan, lihatlah, 
Aku akan menghantam mereka 
menurut perkataanmu, pada 
waktu- Ku sendiri yang tepat.

17 Dan barang siapa akan pergi 
pada hukum bersamamu akan 
dikutuk oleh hukum.

18 Dan engkau hendaknya ti-
dak membawa a dompet tidak 
juga tas, tidak juga tongkat, ti-
dak juga dua mantel, karena 
gereja akan memberi kepa-
damu pada jam yang tepat apa 
yang engkau butuhkan untuk 
makanan dan untuk pakaian, 
dan untuk sepatu dan untuk 
uang, dan untuk tas.

19 Karena engkau dipanggil 
untuk a memangkas kebun- Ku 
dengan pemangkasan yang dah-
syat, ya, bahkan untuk terakhir 
kalinya; ya, dan juga mereka 
semua yang telah engkau b tah-
biskan, dan mereka akan me-
lakukan bahkan menurut pola 
ini. Amin.

BAGIAN 25
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, Juli 1830 (lihat uraian judul untuk bagian 24). Wahyu 
ini menyatakan kehendak Tuhan kepada Emma Smith, istri Nabi.

1–6, Emma Smith, seorang wa
nita pilihan, dipanggil untuk mem
bantu dan menghibur suaminya; 

7–11, Dia juga dipanggil untuk 
menulis, untuk memaparkan tu
lisan suci, dan untuk menyeleksi 
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25 1 a Yoh. 1:12.  
pts Putra dan 
Putri Allah.

  b pts Kerajaan Allah.
 2 a pts Berjalan 

bersama Allah.
  b pts Kebajikan.
  c A&P 52:42; 

64:30; 101:18. 

   pts Sion.
 3 a Mat. 9:2.
  b pts Pemanggilan.
 5 a pts Iba.
 7 a atau menetapkan. 

pts Penetapan.
 8 a pts Penumpangan 

Tangan.
 9 a pts Nabi;  

Pemanggilan.
  b pts Nubuat;  

Wahyu.
 10 a pts Damba, 

Mendambakan;  
Kekayaan.

  b pts Keduniawian.

nyanyian pujian; 12–14, Nyanyian 
orang saleh adalah doa bagi Tuhan; 
15–16, Asas asas kepatuhan dalam 
wahyu ini berlaku bagi semua.

Simaklah suara Tuhan Allahmu, 
saat Aku berfirman kepadamu, 
Emma Smith, putri- Ku; karena 
sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, mereka semua yang 
a menerima Injil- Ku adalah putra 
dan putri di dalam b kerajaan- Ku.

2 Sebuah wahyu Aku beri-
kan  kepadamu mengenai 
kehendak- Ku; dan jika engkau 
setia dan a berjalan pada jalan 
b kebajikan di hadapan- Ku, Aku 
akan melindungi kehidupanmu, 
dan engkau akan menerima su-
atu c warisan di Sion.

3 Lihatlah, a dosa- dosamu di-
ampuni bagimu, dan engkau 
adalah wanita pilihan, yang te-
lah Aku b panggil.

4 Janganlah menggerutu ka-
rena apa yang belum engkau li-
hat, karena itu ditahan darimu 
dan dari dunia, yang adalah ke-
bijaksanaan di dalam Aku pada 
suatu masa yang akan datang.

5 Dan jabatan pemanggilanmu 
akanlah sebagai a penghiburan 
bagi hamba- Ku, Joseph Smith, 
Jun., suamimu, dalam keseng-
saraannya, dengan perkataan 

yang melipur, di dalam roh ke-
lembutan hati.

6 Dan engkau hendaknya pergi 
dengannya pada waktu keper-
giannya, dan menjadi baginya 
sebagai tenaga penulis, saat ti-
dak ada siapa pun untuk men-
jadi tenaga penulis baginya, agar 
Aku boleh mengutus hamba- Ku, 
Oliver Cowdery, ke mana pun 
Aku kehendaki.

7 Dan engkau akan a ditahbis-
kan di bawah tangannya untuk 
memaparkan tulisan suci, dan 
untuk mengimbau gereja, me-
nurut yang akan diberikan ke-
padamu oleh Roh- Ku.

8 Karena dia akan a menum-
pangkan tangannya ke atas 
dirimu, dan engkau akan mene-
rima Roh Kudus, dan waktumu 
akan diberikan untuk menulis, 
dan untuk belajar banyak.

9 Dan engkau tak perlu takut, 
karena suamimu akan mendu-
kung engkau di dalam gereja; 
karena kepada merekalah a pe-
manggilannya, agar segala hal 
boleh b diungkapkan kepada me-
reka, apa pun yang Aku kehen-
daki, menurut iman mereka.

10 Dan sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu bahwa 
engkau hendaknya mengesam-
pingkan a apa yang dari b dunia 
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 10 c Eter 12:4.
 11 a pts Nyanyian Pujian.
 12 a 1 Taw. 16:9.  

pts Bernyanyi.
  b pts Hati.
 14 a pts Lembut Hati, 

Kelembutan Hati.
  b pts Kesombongan.
 15 a pts Mahkota;  

Permuliaan.
  b pts Saleh, Kesalehan.
  c Yoh. 7:34.

 16 a A&P 1:38.
26 1 a pts Tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
  b A&P 24:3; 37:2.

ini, dan c mencari apa yang le-
bih baik.

11 Dan akan diberikan kepa-
damu, juga, untuk membuat 
seleksi a nyanyian pujian yang 
sakral, sebagaimana akan di-
berikan kepadamu, yang me-
nyenangkan bagi- Ku, untuk 
dimiliki di dalam gereja- Ku.

12 Karena jiwa- Ku senang akan 
a nyanyian b hati; ya, nyanyian 
orang saleh adalah doa bagi- Ku, 
dan akan dijawab dengan berkat 
ke atas kepala mereka.

13 Karenanya, angkatlah ha-
timu dan bersukacitalah, dan 
ikatkanlah diri pada perjanjian- 
perjanjian yang telah engkau 
buat.

14 Lanjutkanlah di dalam roh 
a kelembutan hati, dan berhati- 
hatilah akan b kesombongan. 
Biarlah jiwamu senang akan su-
amimu, dan kemuliaan yang 
akan datang ke atas  dirinya.

1 5   Ta a t i l a h  p e r i n t a h - 
perintah- Ku secara berkelan-
jutan, dan a mahkota b kebenaran 
akan engkau terima. Dan kecuali 
engkau melakukan ini, di mana 
Aku berada kamu c tidak dapat 
datang.

16 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa inilah a suara- Ku 
kepada semua. Amin.

BAGIAN 26
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, Oliver 
Cowdery, dan John Whitmer, di Harmony, Pennsylvania, Juli 1830 
(lihat uraian judul untuk bagian 24).

1, Mereka diberi petunjuk untuk 
menelaah tulisan suci dan untuk 
berkhotbah; 2, Hukum persetujuan 
bersama ditandaskan.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu bahwa kamu hendaknya 
membiarkan waktumu dibakti-
kan untuk a penelaahan tulisan 
suci, dan untuk berkhotbah, dan 

untuk mengukuhkan jemaat di 
b Colesville, dan untuk melaksa-
nakan kerjamu di tanah ini, se-
perti yang dibutuhkan, sampai 
setelah kamu akan pergi ke ba-
rat untuk mengadakan konfe-
rensi berikutnya; dan kemudian 
akanlah disingkapkan apa yang 
akan kamu lakukan.

2 Dan segala sesuatu akan 
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 2 a 1 Sam. 8:7;  
Mosia 29:26.  
pts Persetujuan 
Bersama.

27 1 a Hel. 3:29; 

   A&P 6:2.
 2 a pts Sakramen.
  b pts Kemuliaan.
  c pts Darah.
  d pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
 5 a Mat. 26:29;  

Mrk. 14:25;  
Luk. 22:18.

  b JS—S 1:30–34.

dilakukan dengan a persetujuan 
bersama di dalam gereja, mela-
lui banyak doa dan iman, karena 

segala sesuatu akan kamu te-
rima dengan iman. Amin.

BAGIAN 27
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, Agustus 1830. Dalam persiapan untuk suatu kebaktian 
keagamaan dimana sakramen roti dan air anggur akan dilaksanakan, 
Joseph berangkat untuk mendapatkan air anggur. Dia ditemui oleh 
seorang utusan surgawi dan menerima wahyu ini, yang sebagian 
darinya dituliskan pada waktu itu dan sisanya pada bulan September 
berikutnya. Air sekarang digunakan alih alih air anggur dalam ke
baktian sakramen Gereja.

1–4, Emblem yang digunakan da
lam mengambil sakramen dinya
takan; 5–14, Kristus dan para 
hamba Nya dari segala dispensasi 
akan mengambil sakramen; 15–
18, Kenakanlah seluruh baju zi
rah Allah.

Dengarkanlah suara Yesus 
Kristus, Tuhanmu, Allahmu, dan 
Penebusmu, yang firman- Nya 
a hidup dan penuh kuasa.

2 Karena, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa tidaklah 
masalah apa yang akan kamu 
makan atau apa yang akan kamu 
minum ketika kamu mengambil 
a sakramen, jika demikian hal-
nya bahwa kamu melakukan-
nya dengan suatu pandangan 
tunggal pada b kemuliaan- Ku—
mengingat kepada Bapa akan 

tubuh- Ku yang diserahkan ba-
gimu, dan c darah- Ku yang ditum-
pahkan untuk d pengampunan 
akan dosa- dosamu.

3 Karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu, bahwa 
kamu janganlah membeli air 
anggur janganlah juga minuman 
keras dari musuhmu;

4 Karenanya, kamu jangan-
lah mengambil darinya kecuali 
itu dibuat baru di antara kamu; 
ya, di dalam kerajaan Bapa- Ku 
ini yang akan dibangun di atas 
bumi.

5 Lihatlah, ini adalah kebijak-
sanaan di dalam Aku; karena-
nya, janganlah takjub, karena 
jamnya datang ketika Aku akan 
a minum dari buah pohon ang-
gur bersamamu di atas bumi, 
dan bersama b Moroni, yang 
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 5 c Yeh. 37:16.  
pts Efraim—Papan 
Efraim atau Yusuf.

 6 a pts Elias.
 7 a Luk. 1:17–19.
  b Luk. 1:13;  

A&P 84:27–28.
 8 a A&P 13.  

pts Imamat Harun.
  b pts Penahbisan.
  c Kel. 28:1–3, 41;  
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2 Raj. 1–2;  
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pts Elia.

  b pts Silsilah.
 10 a pts Perjanjian 

Abraham.
 11 a pts Adam.
 12 a JS—S 1:72.  

pts Imamat 
Melkisedek.

  b pts Rasul.
  c Kis. 1:8.
 13 a Mat. 16:19.
  b pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  c pts Dispensasi.
  d pts Injil.
  e Yakub 5:71;  

A&P 43:28–30.
  f Ef. 1:9–10;  

A&P 112:30; 124:41.
  g A&P 84:100.

telah Aku utus kepadamu un-
tuk mengungkapkan Kitab 
Mormon, yang memuat kege-
napan Injil abadi- Ku, kepada 
siapa telah Aku percayakan 
kunci- kunci untuk catatan c pa-
pan Efraim;

6 Dan juga bersama a Elias, 
kepada siapa telah Aku per-
cayakan kunci- kunci untuk 
mendatangkan pemulihan se-
gala sesuatu yang dibicarakan 
oleh mulut semua nabi kudus 
sejak dunia dimulai, mengenai 
zaman terakhir;

7 Dan juga Yohanes putra 
Zakharias, yang Zakharias itu 
dia a (Elias) kunjungi dan beri-
kan janji bahwa dia akan memi-
liki seorang putra, dan namanya 
hendaknya b Yohanes, dan dia 
akan dipenuhi dengan roh Elias;

8 Yang Yohanes itu telah Aku 
utus kepadamu, hamba- Ku, 
Joseph Smith, Jun., dan Oliver 
Cowdery, untuk menahbis-
kanmu pada a imamat pertama 
yang telah kamu terima, agar 
kamu boleh dipanggil dan 
b ditahbiskan bahkan seperti 
c Harun;

9 Dan juga a Elia, kepada si-
apa telah Aku percayakan 

kunci- kunci kuasa b memaling-
kan hati leluhur kepada anak- 
anak, dan hati anak- anak kepada 
leluhur, agar seluruh bumi bo-
leh tidak dihantam dengan ku-
tukan;

10 Dan juga bersama Yusuf dan 
Yakub, dan Ishak, dan Abraham, 
leluhurmu, melalui siapa a janji- 
janji tetap tinggal;

11 Dan juga bersama Mikhael, 
atau a Adam, bapa dari semua-
nya, pangeran dari semuanya, 
yang lanjut usianya;

12 Dan juga bersama Petrus, 
dan Yakobus, dan Yohanes, yang 
telah Aku utus kepadamu, me-
lalui siapa Aku telah a menahbis-
kanmu dan mengukuhkanmu 
untuk menjadi b rasul, dan c saksi 
khusus bagi nama- Ku, dan me-
nyandang kunci- kunci bagi pe-
layananmu dan bagi hal- hal 
yang sama yang Aku ungkap-
kan kepada mereka;

13 Kepada siapa telah Aku 
a percayakan b kunci -  kunci 
kerajaan- Ku, dan suatu c dis-
pensasi d Injil untuk e zaman ter-
akhir; dan untuk f kegenapan 
zaman, dimana akan Aku kum-
pulkan bersama menjadi g satu 
segala sesuatu, baik yang ada 
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 14 a Yoh. 6:37; 17:9, 11;  
3 Ne. 15:24;  
A&P 50:41–42; 84:63.

 15 a Rm. 13:12;  
Ef. 6:11–18.

  b Mal. 3:2;  

A&P 87:8.
 16 a Yes. 11:5.
  b pts Kebenaran.
  c Yes. 59:17.
  d pts Saleh, Kesalehan.
  e 2 Ne. 19:6.

  f A&P 128:19–21.
 17 a 1 Ne. 15:24;  

A&P 3:8.
 18 a 1 Ne. 13:37;  

A&P 17:8.
  b Yoh. 14:3.

di surga, maupun yang ada di 
atas bumi;

14 Dan juga bersama mereka 
semua yang telah Bapa a berikan 
kepada- Ku dari dunia.

15 Karenanya, angkatlah ha-
timu dan bersukacitalah, dan 
persiapkanlah dirimu, dan am-
billah ke atas dirimu seluruh 
a baju zirah- Ku, agar kamu boleh 
sanggup menahan hari yang ja-
hat, setelah melakukan semua-
nya, agar kamu boleh sanggup 
b bertahan.

16 Berdirilah, oleh karena itu, 
dengan a mempersiapkan di-
rimu dengan b kebenaran, de-
ngan mengenakan c lempengan 
dada d kesalehan, dan kakimu 
dialasi dengan persiapan Injil 

e kedamaian, yang telah Aku utus 
para f malaikat- Ku untuk perca-
yakan kepadamu;

17 Mengambil perisai iman de-
ngan apa kamu akan sanggup 
memadamkan segala a panah 
berapi dari yang jahat;

18 Dan ambillah ketopong ke-
selamatan, dan pedang Roh- Ku, 
yang akan Aku curahkan ke atas 
dirimu, dan firman- Ku yang 
Aku ungkapkan kepadamu, dan 
bersepakatlah bertalian dengan 
segala hal apa pun yang kamu 
minta dari- Ku, dan setialah 
sampai Aku datang, dan kamu 
akan a diangkat, agar di mana 
Aku ber ada kamu akan berada 
b juga. Amin.

BAGIAN 28
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver 
Cowdery, di Fayette, New York, September 1830. Hiram Page, seorang 
anggota Gereja, memiliki sebuah batu khusus dan mengaku menerima 
wahyu melalui bantuannya mengenai pembangunan Sion dan tata 
tertib Gereja. Beberapa anggota telah tertipu melalui pernyataan 
pernyataan ini, dan bahkan Oliver Cowdery secara keliru dipengaruhi 
olehnya. Tepat sebelum konferensi yang ditetapkan, Nabi menanyakan 
dengan sungguh sungguh kepada Tuhan mengenai masalah itu, dan 
wahyu ini mengikutinya.

1–7, Joseph Smith memegang 
kunci kunci misteri, dan hanya 
dia yang menerima wahyu untuk 

Gereja; 8–10, Oliver Cowdery 
mesti berkhotbah kepada orang 
orang Laman; 11–16, Setan menipu 
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28 1 a A&P 20:3.
  b pts Mengajar—

Mengajar 
dengan Roh.

  c pts Penghibur.
 2 a A&P 35:17–18; 43:4.
  b 2 Ne. 3:14–20. 

   pts Joseph Smith, Jr.
 3 a pts Harun, Kakak 

Laki- Laki Musa.
  b pts Wewenang.
 4 a Kel. 4:12–16;  

A&P 24:5–6.
 7 a A&P 64:5; 84:19.

  b pts Misteri Allah.
 8 a 2 Ne. 3:18–22;  

A&P 30:5–6; 32:1–3.
  b A&P 3:19–20.
 9 a A&P 57:1–3.
  b A&P 52:42–43.  

pts Sion.

Hiram Page dan memberinya 
wahyu wahyu palsu.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, a Oliver, bahwa akan dibe-
rikan kepadamu bahwa engkau 
akan didengar gereja dalam se-
gala hal apa pun yang akan eng-
kau b ajarkan kepada mereka 
melalui c Penghibur, mengenai 
wahyu dan perintah yang telah 
Aku berikan.

2 Tetapi, lihatlah, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, a tak seorang 
pun yang akan ditetapkan un-
tuk menerima perintah dan 
wahyu di dalam gereja ini ke-
cuali hamba- Ku b Joseph Smith, 
Jun., karena dia menerimanya 
bahkan seperti Musa.

3 Dan engkau hendaknya pa-
tuh kepada hal- hal yang akan 
Aku berikan kepadanya, bahkan 
seperti a Harun, untuk memak-
lumkan dengan setia perintah 
dan wahyu itu, dengan kuasa 
dan b wewenang kepada gereja.

4 Dan jika engkau dipimpin 
pada waktu kapan pun oleh 
Penghibur untuk a berbicara atau 
mengajar, atau di segala waktu 
dengan cara perintah kepada 
gereja, engkau boleh melaku-
kannya.

5 Tetapi janganlah engkau 

menulis dengan cara perintah, 
tetapi dengan kebijaksanaan.

6 Dan janganlah engkau me-
merintah dia yang adalah kepa-
lamu, dan kepala gereja.

7 Karena Aku telah memberi-
kannya a kunci- kunci b misteri, 
dan wahyu- wahyu yang dime-
teraikan, sampai akan Aku te-
tapkan bagi mereka yang lain 
sebagai penggantinya.

8 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu bahwa 
kamu hendaknya pergi kepada 
a orang- orang Laman dan meng-
khotbahkan b Injil- Ku kepada 
mereka; dan sejauh mereka me-
nerima ajaran- ajaranmu eng-
kau hendaknya menyebabkan 
gereja- Ku untuk ditegakkan di 
antara mereka; dan engkau akan 
memperoleh wahyu- wahyu, te-
tapi janganlah menuliskannya 
dengan cara perintah.

9 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu bahwa be-
lumlah diungkapkan, dan tak 
seorang pun tahu di mana a Kota 
b Sion akan dibangun, tetapi itu 
akan diberikan setelah ini. Lihat-
lah, Aku berfirman kepadamu 
bahwa itu akan berada di perba-
tasan dekat orang- orang Laman.

10 Janganlah engkau mening-
galkan tempat ini sampai sete-
lah konferensi; dan hamba- Ku 
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 11 a Mat. 18:15.
  b Why. 20:10.
  c A&P 43:5–7.

 13 a pts Persetujuan 
Bersama.

 15 a 2 Ne. 32:3, 5.

29 1 a pts AKU ADA.
  b pts Belas Kasihan.

Joseph akan ditetapkan untuk 
mengetuai konferensi oleh suara 
darinya, dan apa yang dia kata-
kan kepadamu hendaknya eng-
kau beri tahukan.

11 Dan lagi, engkau hendaknya 
mengajak saudaramu, Hiram 
Page, a antara dia dan engkau 
sendiri, dan memberi tahu dia 
bahwa hal- hal itu yang telah dia 
tuliskan dari batu itu bukanlah 
dari- Ku dan bahwa b Setan c me-
nipunya;

12 Karena, lihatlah, hal- hal ini 
belumlah ditetapkan kepadanya, 
tidak juga akan apa pun ditetap-
kan kepada siapa pun dari gereja 
ini yang bertentangan dengan 
perjanjian- perjanjian gereja.

13 Karena segala sesuatu mesti 

dilakukan dengan tertib, dan de-
ngan a persetujuan bersama di 
dalam gereja, melalui doa de-
ngan iman.

14 Dan engkau hendaknya 
membantu untuk memberes-
kan segala hal ini, menurut 
perjanjian- perjanjian gereja, se-
belum engkau akan mengada-
kan perjalananmu ke antara 
orang- orang Laman.

15 Dan itu akan a diberikan ke-
padamu dari waktu engkau 
akan pergi, sampai waktu eng-
kau akan kembali, apa yang 
akan engkau lakukan.

16 Dan engkau mesti membuka 
mulutmu di segala waktu, me-
maklumkan Injil- Ku dengan su-
ara kesukacitaan. Amin.

BAGIAN 29
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di hadapan 
enam penatua, di Fayette, New York, September 1830. Wahyu ini di
berikan beberapa hari sebelum konferensi, mulai tanggal 26 September 
1830.

1–8, Kristus mengumpulkan umat 
pilihan Nya; 9–11, Kedatangan 
Nya mengantarkan Milenium; 
12–13, Dua Belas akan meng
hakimi seluruh Israel; 14–21, 
Tanda, wabah, dan kemusnahan 
akan mendahului Kedatangan 
Kedua; 22–28, Kebangkitan ter
akhir dan penghakiman akhir 
mengikuti Milenium; 29–35, Se
gala sesuatu adalah rohani bagi 

Tuhan; 36–39, Iblis dan bala ten
taranya dicampakkan dari surga 
untuk menggoda manusia; 40–
45, Kejatuhan dan Pendamaian 
membawa keselamatan; 46–50, 
Anak anak kecil ditebus melalui  
Pendamaian.

Dengarkanlah suara Yesus 
Kristus, Penebusmu, a Aku Ada 
Yang Agung, yang lengan b belas 
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 1 c pts Pendamaian.
 2 a Mat. 23:37;  

3 Ne. 10:4–6.
  b pts Rendah Hati, 

Kerendahhatian.
 3 a pts Mengampuni.
 4 a Alma 29:1–2;  

A&P 19:37; 30:9.
 5 a Mat. 18:20;  

A&P 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b pts Pembela.
  c pts Kerajaan Allah.

 6 a Mat. 21:22;  
Yoh. 14:13.

  b Mrk. 11:24.
  c 3 Ne. 27:1–2;  

A&P 84:1.
 7 a pts Israel—

Pengumpulan Israel.
  b Mrk. 13:20;  

A&P 84:34.  
pts Pilihan.

  c Alma 5:37–41.
  d pts Hati.
 8 a A&P 45:64–66; 57:1.

  b A&P 58:6–9; 78:7.
  c A&P 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 Ne. 20:33;  

3 Ne. 25:1.  
pts Kesombongan.

  b Nah. 1:10; Mal. 4:1;  
1 Ne. 22:15, 23;  
JS—S 1:37.

  c A&P 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94;  
101:23–25; 133:64.  
pts Bumi—
Pembersihan bumi.

kasihan- Nya telah c mendamai-
kan dosa- dosamu.

2 Yang akan a mengumpulkan 
umat- Nya bahkan bagaikan se-
ekor induk ayam mengumpul-
kan anak- anaknya di bawah 
sayapnya, bahkan sebanyak 
yang akan menyimak suara- Ku 
dan b merendahkan hati mereka 
di hadapan- Ku, dan meminta 
kepada- Ku dalam doa yang amat 
kuat.

3 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa pada waktu 
ini dosa- dosamu a diampuni 
bagimu, oleh karena itu kamu 
menerima hal- hal ini; tetapi 
ingatlah untuk tidak lagi ber-
dosa, agar jangan bahaya akan 
datang ke atas dirimu.

4 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu bahwa kamu 
dipilih dari dunia untuk me-
maklumkan Injil- Ku dengan 
suara kesukacitaan, bagaikan 
dengan a suara sangkakala.

5  Angkat lah hat imu dan 
bergembiralah, karena Aku 
berada di a tengahmu, dan ada-
lah b pembelamu di hadapan 
Bapa; dan adalah kemauan 

baik- Nya untuk memberimu  
c kerajaan.

6 Dan, seperti yang tertulis—
Apa pun yang akan kamu a minta 
dalam b iman, c dipersatukan da-
lam doa menurut perintah- Ku, 
akan kamu terima.

7 Dan kamu dipanggil un-
tuk mendatangkan a pengum-
pulan b umat pilihan- Ku; karena 
umat pilihan- Ku c mendengar 
suara- Ku dan tidak mengeras-
kan d hati mereka;

8 Karenanya ketetapan telah 
menyebar luas dari Bapa bahwa 
mereka akan a dikumpulkan ke 
satu tempat di permukaan tanah 
ini, untuk b mempersiapkan hati 
mereka dan dipersiapkan dalam 
segala sesuatu terhadap masa ke-
tika c kesukaran dan kemusnahan 
dikirim ke atas yang jahat.

9 Karena jamnya sudah dekat 
dan harinya segera tiba ketika 
bumi matang; dan semua yang 
a sombong dan mereka yang 
melakukan dengan jahat akan 
menjadi bagaikan b tunggul je-
rami; dan Aku akan c membakar 
mereka, firman Tuhan Semesta 
Alam, agar kejahatan tidak akan 
ada di atas bumi;
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 10 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 11 a JS—M 1:37.
  b pts Saleh, Kesalehan.
  c pts Milenium;  

Yesus Kristus—
Pemerintahan 
milenium Kristus.

 12 a pts Rasul.
  b Yes. 66:15–16;  

A&P 130:7; 133:41.
  c pts Kemuliaan;  

Yesus Kristus—
Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  d Mat. 19:28;  
Luk. 22:30;  
1 Ne. 12:9;  
Morm. 3:18–19.

 13 a A&P 43:18; 45:45.
  b A&P 76:50.
  c A&P 88:97; 133:56.
  d pts Mahkota;  

Permuliaan.

  e A&P 76:94–95; 
84:35–39.

 14 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b Yl. 2:10;  
JS—M 1:33.

  c pts Tanda- Tanda 
Zaman.

 15 a Mat. 13:42.
 16 a Yeh. 38:22;  

Why. 11:19; 16:21.

10 Karena jamnya sudah de-
kat, dan apa yang a diucapkan 
oleh para rasul- Ku mesti dige-
napi; karena seperti yang me-
reka ucapkan demikianlah akan 
terjadi;

11 Karena Aku akan mengung-
kapkan diri- Ku dari surga de-
ngan kuasa dan kemuliaan yang 
besar, dengan seluruh a bala ten-
tara darinya, dan berdiam dalam 
b kebenaran bersama manusia 
di atas bumi selama c seribu ta-
hun, dan yang jahat tidak akan 
 bertahan.

12 Dan lagi, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, dan itu telah menye-
bar luas dalam suatu ketetapan 
yang teguh, melalui kehendak 
Bapa, bahwa para a rasul- Ku, 
Dua Belas yang bersama- Ku da-
lam pelayanan- Ku di Yerusalem, 
akan berdiri di sisi kanan- Ku 
pada hari kedatangan- Ku da-
lam sebuah tiang b api, berba-
lutkan jubah kebenaran, dengan 
mahkota di atas kepala me-
reka, dalam c kemuliaan bahkan 
seperti Aku, untuk d meng-
hakimi seluruh bani Israel, 
bahkan sebanyak yang telah 
mengasihi- Ku dan menaati 

perintah- perintah- Ku, dan tak 
seorang pun yang lain.

13 Karena a sangkakala akan 
berbunyi baik lama maupun 
nyaring, bahkan seperti di atas 
Gunung Sinai, dan seluruh 
bumi akan berguncang, dan 
mereka akan b tampil—ya, bah-
kan c orang mati yang mati di 
dalam Aku, untuk menerima 
d mahkota kebenaran, dan dike-
nakan pakaian ke atas mereka, 
e bahkan seperti Aku, untuk ber-
ada bersama- Ku, agar kami bo-
leh menjadi satu.

14 Tetapi, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu sebelum a hari 
yang besar ini akan datang b ma-
tahari akan digelapkan, dan bu-
lan akan diubah menjadi darah, 
dan bintang- bintang akan jatuh 
dari langit, dan akan ada c tanda- 
tanda yang lebih besar di langit 
di atas dan di bumi di bawah;

15 Dan akan ada tangisan dan 
a ratapan di antara sejumlah be-
sar orang;

16 Dan akan ada suatu a ba-
dai es yang besar dikirim un-
tuk menghancurkan hasil panen 
bumi.

17 Dan akan terjadi, karena ke-
jahatan dunia, bahwa Aku akan 
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 17 a Why. 16:7–11;  
2 Ne. 30:10;  
JS—M 1:53–55.  
pts Pembalasan.

  b pts Jahat, Kejahatan.
  c 1 Yoh. 1:7;  

Alma 11:40–41;  
A&P 19:16–18.

 19 a Za. 14:12.
 20 a Yes. 18:6; Yeh. 39:17;  

Why. 19:17–18.
 21 a pts Iblis—Gereja iblis.

  b Why. 19:2.
  c Yl. 1:19–20; 2:3;  

A&P 97:25–26.  
pts Bumi—
Pembersihan bumi.

  d A&P 1:38.
 22 a pts Milenium.
  b Why. 20:3;  

A&P 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mat. 24:14.  
pts Dunia—Akhir 

dunia.
  b Mat. 24:35;  

JS—M 1:35.
  c pts Bumi—Keadaan 

terakhir bumi.
 24 a Why. 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.
 26 a pts Adam;  

Mikhael.
  b pts Penghulu 

Malaikat.
  c 1 Kor. 15:52–55.

melakukan a pembalasan terha-
dap yang b jahat, karena mereka 
tidak mau bertobat; karena ca-
wan keberangan- Ku penuh; ka-
rena lihatlah, c darah- Ku tidak 
akan membersihkan mereka jika 
mereka tidak mendengar- Ku.

18 Karenanya, Aku Tuhan 
Allah akan mengirimkan lalat ke 
atas muka bumi, yang akan men-
cengkeram penghuninya, dan 
akan memakan daging mereka, 
dan akan menyebabkan belatung 
menyembul dari mereka;

19 Dan lidah mereka akan di-
tahan agar mereka tidak akan 
a bersuara menentang- Ku; dan 
daging mereka akan jatuh ter-
lepas dari tulang mereka, dan 
mata mereka dari rongganya;

20 Dan akan terjadi bahwa 
a binatang buas di hutan dan 
unggas di udara akan melahap 
mereka.

21 Dan gereja yang besar dan 
a keji itu, yang adalah b pelacur 
seluruh bumi, akan dicampak-
kan dengan c api pelahap, menu-
rut yang diucapkan oleh mulut 
Yehezkiel sang nabi, yang berbi-
cara mengenai hal- hal ini, yang 
belum tetapi pastilah d mesti ter-
jadi, sebagaimana Aku hidup, 

karena kekejian tidak akan 
 berkuasa.

22 Dan lagi, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu bahwa ketika a seribu 
tahun berakhir, dan orang- orang 
kembali mulai menyangkal 
Allah mereka, kemudian Aku 
akan mengamankan bumi tetapi 
untuk suatu b masa yang singkat;

23 Dan a akhir itu akan datang, 
dan langit dan bumi akan di-
basmi dan b berlalu, dan akan 
ada suatu langit yang baru dan 
suatu c bumi yang baru.

24 Karena segala sesuatu yang 
lama akan a berlalu, dan segala 
sesuatu akan menjadi baru, bah-
kan langit dan bumi, dan segala 
kegenapannya, baik manusia 
maupun binatang buas, unggas 
di udara, dan ikan di laut;

25 Dan tak satu helai a rambut 
pun, tidak juga zarah, akan hi-
lang, karena itu adalah hasil 
karya tangan- Ku.

26 Tetapi, lihatlah, sesung-
guhnya Aku berfirman kepa-
damu, sebelum bumi akan 
berlalu, a Mikhael, b penghulu 
malaikat- Ku, akan membunyi-
kan c sangkakalanya, dan pada 
waktu itu semua yang mati akan 
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 26 d pts Baka, Kebakaan;  
Kebangkitan.

  e Yoh. 5:28–29.
 27 a pts Saleh, Kesalehan.
  b Mat. 25:33.  

pts Penghakiman 
Terakhir.

 28 a Mat. 25:41;  
A&P 29:41.

  b A&P 43:33.
  c pts Iblis.
 29 a Yoh. 7:34;  

A&P 76:112.
 30 a Mat. 19:30;  

1 Ne. 13:42.
 31 a pts Penciptaan.
  b Musa 3:4–5.
 32 a pts Penciptaan Roh.
 33 a Mzm. 111:7–8;  

Musa 1:4.
 35 a pts Hak Pilihan.

d terbangun, karena kuburan me-
reka akan dibukakan, dan me-
reka akan e tampil—ya, bahkan 
semuanya.

27 Dan yang a saleh akan di-
kumpulkan pada b sisi kanan- Ku 
pada kehidupan kekal; dan 
yang jahat pada sisi kiri- Ku 
akanlah malu Aku akui di ha-
dapan Bapa;

28 Karenanya Aku akan berfir-
man kepada mereka—a Pergilah 
dari- Ku, kamu yang terkutuk, ke 
dalam b api yang abadi, yang di-
persiapkan bagi c iblis dan para 
malaikatnya.

29 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, tidak per-
nah pada waktu kapan pun telah 
Aku maklumkan dari mulut- Ku 
sendiri bahwa mereka akan 
kembali, karena a di mana Aku 
berada mereka tidak dapat da-
tang, karena mereka tidak me-
miliki kuasa.

30 Tetapi ingatlah bahwa se-
gala penghakiman- Ku tidak di-
berikan kepada orang- orang; 
dan seperti firman itu telah me-
nyebar luas dari mulut- Ku de-
mikian pula itu akan digenapi, 
bahwa yang a pertama akan men-
jadi yang terakhir, dan bahwa 
yang terakhir akan menjadi yang 
pertama dalam segala hal apa 
pun yang telah Aku ciptakan 

melalui firman kuasa- Ku, yang 
adalah kuasa Roh- Ku.

31 Karena melalui  kuasa 
Roh- Ku Aku a ciptakan mereka; 
ya, segala sesuatu baik b rohani 
maupun duniawi—

32 Yang pertama a rohani, yang 
kedua duniawi, yang adalah 
awal dari pekerjaan- Ku; dan 
lagi, yang pertama duniawi, dan 
yang kedua rohani, yang adalah 
akhir dari pekerjaan- Ku—

33 Berfirman kepadamu agar 
kamu boleh secara alami me-
ngerti ;  tetapi bagi diri-  Ku 
pekerjaan- Ku tidak memiliki 
a akhir, tidak juga awal; tetapi itu 
diberikan kepadamu agar kamu 
boleh mengerti, karena kamu te-
lah memintanya dari- Ku dan di-
sepakati.

34 Karenanya, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu 
bahwa segala sesuatu bagi- Ku 
adalah rohani, dan tidak pada 
waktu kapan pun telah Aku be-
rikan kepadamu suatu hukum 
yang duniawi; tidak juga seo-
rang pun, tidak juga anak- anak 
manusia; tidak juga Adam, bapa 
leluhurmu, yang Aku ciptakan.

35 Lihatlah, Aku memberi ke-
padanya bahwa dia hendaknya 
menjadi seorang a juru kuasa 
bagi dirinya; dan Aku memberi-
kan kepadanya perintah, tetapi 
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 35 b pts Perintah- Perintah 
Allah.

 36 a A&P 76:25–26;  
Musa 4:1–4.

  b pts Sidang di Surga.
  c pts Hormat.
  d Yes. 14:12–14;  

A&P 76:28–29.
  e Why. 12:3–4.
  f A&P 38:1; 45:1.  

pts Kehidupan 
Prafana.

  g pts Hak Pilihan.

 37 a pts Iblis.
  b 2 Ptr. 2:4; Yud. 1:6;  

Musa 7:26.  
pts Malaikat.

 38 a pts Neraka.
 39 a Musa 4:3–4.  

pts Godaan.
  b Musa 6:55.
 40 a Kej. 3:6; Musa 4:7–13.
  b 2 Ne. 10:24;  

Mosia 16:3–5;  
Alma 5:41–42.

 41 a pts Kejatuhan 

Adam dan Hawa.
  b pts Eden.
  c pts Kematian Rohani.
  d Alma 40:26.
  e A&P 29:27–28; 

76:31–39.
 42 a 2 Ne. 2:21.  

pts Kematian 
Jasmani.

  b Alma 12:28–30.
  c pts Pertobatan.
  d pts Penebusan.
  e Musa 5:6–8.

bukan perintah duniawi yang 
Aku berikan kepadanya, ka-
rena b perintah- perintah- Ku ada-
lah rohani; itu bukan alami tidak 
juga duniawi, tidak juga badani 
tidak juga berhawa nafsu.

36 Dan ter jadi lah bahwa 
Adam, digoda oleh iblis—ka-
rena, lihatlah, a iblis ada sebelum 
Adam, karena dia b memberon-
tak melawan- Ku, mengatakan, 
Berilah aku c kehormatan- Mu, 
yang adalah d kuasa- Ku; dan juga 
e sepertiga bagian dari f bala ten-
tara surga dia palingkan dari- Ku 
karena g hak pilihan mereka;

37 Dan mereka dibuang, dan 
demikianlah terjadinya a iblis 
dan para b malaikatnya;

38 Dan, lihatlah, ada sebuah 
tempat yang dipersiapkan bagi 
mereka sejak awal, yang tempat 
itu adalah a neraka.

39 Dan mestilah perlu bahwa 
iblis akan a menggoda anak- anak 
manusia, atau mereka tidak da-
pat menjadi juru kuasa bagi diri 
mereka; karena jika mereka ti-
dak pernah merasakan b pahit 
mereka tidak dapat mengenal 
yang manis—

40 Karenanya, terjadilah bahwa 

iblis menggoda Adam, dan dia 
memakan a buah terlarang dan 
melanggar perintah, dimana dia 
menjadi b tunduk pada kehendak 
iblis, karena dia menyerah pada 
godaan.

41 Karenanya, Aku, Tuhan 
Allah, menyebabkan bahwa 
dia hendaknya a diusir dari Ta-
man b Eden, dari hadirat- Ku, ka-
rena pelanggarannya, dimana 
dia menjadi c mati secara rohani, 
yang adalah kematian pertama, 
bahkan kematian yang sama itu 
adalah d kematian terakhir, yang 
adalah rohani, yang akan dinya-
takan ke atas yang jahat ketika 
Aku akan berfirman: Pergilah, 
kamu yang e terkutuk.

42 Tetapi, lihatlah, Aku ber-
firman kepadamu bahwa Aku, 
Tuhan Allah, memberikan ke-
pada Adam dan kepada benih 
keturunannya, bahwa mereka ti-
dak akan a mati sehubungan de-
ngan kematian duniawi, sampai 
Aku, Tuhan Allah, akan meng-
utus para b malaikat untuk me-
maklumkan kepada mereka 
c pertobatan dan d penebusan, 
melalui iman pada nama e Putra 
Tunggal- Ku.
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 43 a Alma 12:24; 42:10.
  b pts Kebangkitan.
  c Musa 1:39.  

pts Baka, Kebakaan.
  d pts Kehidupan Kekal.
 44 a A&P 19:7–12.  

pts Laknat.
 45 a Yoh. 3:18–20;  

A&P 93:31–32.
  b Mosia 2:32–33;  

Alma 3:26–27; 
5:41–42; 30:60.

 46 a Moro. 8:8, 12;  
A&P 93:38.  
pts Anak- Anak.

  b A&P 74:7.  

pts Penebusan.
 47 a pts Godaan.
  b pts Tanggung Jawab.
 48 a A&P 68:25.
 50 a A&P 137:7–10.  

pts Pengertian.

43 Dan demikianlah Aku, 
Tuhan Allah, menetapkan bagi 
manusia masa a percobaannya—
agar melalui kematian alaminya 
dia boleh b dibangkitkan dalam 
c kebakaan pada d kehidupan ke-
kal, bahkan sebanyak yang akan 
percaya;

44 Dan mereka yang tidak per-
caya pada a laknat kekal; karena 
mereka tidak dapat ditebus dari 
kejatuhan rohani mereka, karena 
mereka tidak bertobat;

45 Karena mereka lebih menga-
sihi kegelapan daripada terang, 
dan a perbuatan mereka adalah 
jahat, dan mereka menerima 
b upah mereka dari siapa yang 
ingin mereka patuhi.

46 Tetapi lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa a anak 
kecil b ditebus sejak pelandasan 
dunia melalui Anak Tunggal- Ku;

47 Karenanya, mereka tidak 

dapat berdosa, karena kuasa 
tidak diberikan kepada Setan 
untuk a menggoda anak ke-
cil, sampai mereka mulai men-
jadi b bertanggung jawab di 
hadapan- Ku;

48  Karena  diber ikan ke-
pada mereka bahkan seperti 
yang Aku kehendaki, menurut 
kesenanganan- Ku sendiri, agar 
hal- hal yang besar akan ditun-
tut dari tangan a leluhur mereka.

49 Dan, lagi, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa barang si-
apa memiliki pengetahuan, ti-
dakkah Aku perintahkan untuk 
bertobat?

50 Dan dia yang tidak me-
miliki a pengertian, terserah-
lah pada- Ku untuk melakukan 
menurut yang tertulis. Dan se-
karang, Aku tidak lagi memak-
lumkan apa pun kepadamu 
pada waktu ini. Amin.

BAGIAN 30
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada David 
Whitmer, Peter Whitmer Jr., dan John Whitmer, di Fayette, New York, 
September 1830, mengikuti konferensi tiga hari di Fayette, tetapi se
belum para penatua Gereja berpisah. Semula materi ini diterbitkan 
sebagai tiga buah wahyu; itu digabungkan ke dalam satu bagian oleh 
Nabi untuk Ajaran dan Perjanjian edisi 1835.
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30 1 a pts David Whitmer.
  b Kis. 5:29.
  c 2 Taw. 16:7–9.
 2 a A&P 25:10.
 3 a pts Merenungkan.
 4 a pts Melayani;  

Pelayanan.

 5 a pts Peter Whitmer, Jr.
  b A&P 32:1–3.
  c A&P 11:15.
  d pts Mendukung 

Pemimpin Gereja;  
Nasihat.

 6 a pts Gereja Yesus 

Kristus dari 
Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir.

  b A&P 3:20; 49:24.  
pts Orang- Orang 
Laman.

 7 a A&P 20:2–3.

1–4, David Whitmer didera ka
rena kelalaian melayani dengan te
kun; 5–8, Peter Whitmer Jr. akan 
menyertai Oliver Cowdery pada 
sebuah misi kepada orang orang 
Laman; 9–11, John Whitmer di
panggil untuk mengkhotbahkan 
Injil.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, a David, bahwa kamu te-
lah b takut kepada manusia dan 
tidak c bersandar kepada- Ku un-
tuk kekuatan sebagaimana seha-
rusnya kamu lakukan.

2 Tetapi pikiranmu telah ber-
ada pada apa yang dari a bumi 
lebih daripada apa yang tentang 
Aku, Pembuatmu, dan pela-
yanan yang padanya kamu telah 
dipanggil; dan kamu telah tidak 
mengindahkan Roh- Ku, dan ke-
pada mereka yang ditempatkan 
ke atas dirimu, tetapi telah dibu-
juk oleh mereka yang tidak Aku 
perintahkan.

3 Karenanya, kamu ditinggal-
kan untuk menanyakan bagi 
dirimu dari tangan- Ku, dan a me-
renung tentang apa yang telah 
kamu terima.

4 Dan kediamanmu akan ber-
ada di rumah ayahmu, sam-
pai Aku memberi kepadamu 
perintah- perintah lebih lan-
jut.  Dan kamu hendaknya 

melaksanakan a pelayanan di 
dalam gereja, dan di hadapan 
dunia, dan di daerah- daerah se-
kitarnya. Amin.

5 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, a Peter, bahwa kamu 
hendaknya mengadakan b per-
jalananmu bersama saudaramu 
Oliver; karena c waktunya te-
lah datang ketika adalah arif 
menurut- Ku bahwa kamu hen-
daknya membuka mulutmu un-
tuk memaklumkan Injil- Ku; oleh 
karena itu, janganlah takut, te-
tapi d indahkanlah perkataan 
dan nasihat saudara laki- lakimu, 
yang akan dia berikan kepa-
damu.

6 Dan sengsaralah kamu da-
lam segala kesengsaraannya, 
senantiasa mengangkat hatimu 
kepada- Ku dalam doa dan iman, 
bagi pembebasan dia dan kamu; 
karena Aku telah memberikan 
kepadanya kuasa untuk mem-
bangun a gereja- Ku di antara 
b orang- orang Laman;

7 Dan tak seorang pun telah 
Aku tetapkan untuk menjadi pe-
nasihatnya a atas dia di dalam ge-
reja, mengenai masalah- masalah 
gereja, kecuali itu adalah saudara 
laki- lakinya, Joseph Smith, Jun.

8 Karenanya, indahkanlah hal- 
hal ini dan tekunlah dalam me-
naati perintah- perintah- Ku, dan 
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 9 a A&P 15:6.
  b A&P 33:2.
 11 a pts Berani, 

Keberanian;  
Takut.

  b Yes. 51:7.
  c Mat. 28:19–20.
31 1 a pts Thomas B. 

Marsh.
 3 a Yes. 52:7; 

   Luk. 2:10–11;  
Mosia 3:3–5.

 4 a Mosia 18:19;  
A&P 42:12; 52:36.

kamu akan diberkati menuju ke-
hidupan kekal. Amin.

9 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, hamba- Ku John, bahwa 
engkau hendaknya memulai se-
jak waktu ini untuk a memper-
maklumkan Injil- Ku, bagaikan 
dengan b suara sangkakala.

10 Dan kerjamu hendaknya 
ber ada di kediaman saudara 
laki- lakimu Philip Burroughs, 
dan di daerah sekitarnya itu, ya, 

ke mana pun kamu dapat dide-
ngar, sampai Aku memerintah-
kanmu untuk pergi dari sini.

11 Dan seluruh kerjamu akan 
berada di Sion, dengan segenap 
jiwamu, sejak mulai sekarang; 
ya, kamu hendaknya senanti-
asa membuka mulutmu dalam 
perkara- Ku, tidak a takut apa 
yang b manusia dapat lakukan, 
karena Aku c besertamu. Amin.

BAGIAN 31
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Thomas B. Marsh, September 1830. Kejadiannya adalah segera setelah 
suatu konferensi Gereja (lihat uraian judul untuk bagian 30). Thomas B. 
Marsh telah dibaptis lebih dahulu pada bulan itu dan telah ditahbiskan 
sebagai penatua di dalam Gereja sebelum wahyu ini diberikan.

1–6, Thomas B. Marsh dipanggil 
untuk mengkhotbahkan Injil dan 
diyakinkan akan kesejahteraan ke
luarganya; 7–13, Dia dinasihati 
untuk bersabar, berdoa selalu, dan 
mengikuti Penghibur.

a Thomas, putra- Ku, diberkati-
lah kamu karena imanmu pada 
pekerjaan- Ku.

2 Lihatlah, kamu telah meng-
alami banyak kesengsaraan ka-
rena keluargamu; walaupun 
demikian, Aku akan member-
katimu dan keluargamu, ya, 
anak- anakmu yang kecil; dan 

masanya datang ketika mereka 
akan memercayai dan menge-
tahui kebenaran dan menjadi 
satu bersamamu di dalam  
gereja- Ku.

3 Angkat hatimu dan bersu-
kacitalah, karena jam bagi mi-
simu telah datang; dan lidahmu 
akan difasihkan, dan kamu akan 
memaklumkan a kabar gembira 
tentang sukacita besar kepada 
angkatan ini.

4 Kamu hendaknya a memak-
lumkan apa yang telah diung-
kapkan kepada hamba- Ku, 
Joseph Smith, Jun. Kamu hen-
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 4 b A&P 4:4–6.
 5 a Why. 14:15.
  b pts Mengampuni.
  c A&P 79:3.
  d Luk. 10:3–11;  

A&P 75:24.
 7 a pts Insaf, Keinsafan.
 8 a A&P 81:5; 108:7.

 9 a pts Sabar, Kesabaran.
  b pts Kemalangan.
  c pts Keluarga—

Tanggung jawab 
orangtua.

 11 a pts Penghibur;  
Roh Kudus.

 12 a 3 Ne. 18:17–21.  

pts Doa.
  b pts Godaan.
 13 a pts Bertahan.
  b Mat. 28:20.
  c pts Yesus Kristus—

Wewenang.

daknya mulai berkhotbah sejak 
mulai waktu ini, ya, untuk me-
nuai di ladang yang telah b putih 
siap dibakar.

5 Oleh karena itu, a ayunkan-
lah sabitmu dengan segenap 
jiwamu, dan dosa- dosamu b di-
ampuni bagimu, dan kamu akan 
dimuati dengan c berkas- berkas 
di atas punggungmu, karena 
d pekerja layak akan upahnya. 
Karenanya, keluargamu akan 
hidup.

6 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, pergilah 
dari mereka hanya untuk waktu 
yang singkat, dan maklumkan-
lah firman- Ku, dan Aku akan 
persiapkan sebuah tempat bagi 
mereka.

7 Ya, Aku akan a membuka hati 
orang- orang, dan mereka akan 
menerimamu. Dan Aku akan 
menegakkan sebuah jemaat me-
lalui tanganmu;

8 Dan kamu hendaknya a me-
nguatkan mereka dan memper-
siapkan mereka untuk waktu 

ketika mereka akan dikumpul-
kan.

9 a Bersabarlah dalam b keseng-
saraan, janganlah mencaci maki 
mereka yang mencaci maki. 
Aturlah c seisi rumahmu dengan 
kelembutan hati, dan tabahlah.

10 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu bahwa kamu hendak-
nya menjadi tabib bagi gereja, 
tetapi tidak bagi dunia, karena 
mereka tidak akan menerimamu.

11 Pergilah pada jalanmu ke 
mana pun Aku kehendaki, dan 
akan diberikan kepadamu oleh 
a Penghibur apa yang akan kamu 
lakukan dan ke mana kamu akan 
pergi.

12 a Berdoalah selalu, agar ja-
ngan kamu masuk ke dalam b go-
daan dan kehilangan pahalamu.

13 a Setialah sampai akhir, dan 
tengoklah, Aku b besertamu. Fir-
man ini bukan dari manusia 
tidak juga dari orang- orang, 
tetapi dari- Ku, bahkan Yesus 
Kristus, Penebusmu, melalui 
c kehendak Bapa. Amin.

BAGIAN 32
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Parley P. Pratt dan Ziba Peterson, di Manchester, New York, Oktober 
1830 awal. Minat dan hasrat yang besar dirasakan oleh para penatua 
perihal orang orang Laman, yang ramalan berkat berkatnya telah 
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32 1 a pts Parley 
Parker Pratt.

  b Mat. 11:28–30.
 2 a A&P 28:8; 30:5.
  b A&P 3:18–20.

 3 a A&P 58:60.
  b Mat. 18:20;  

A&P 6:32; 38:7.
  c pts Pembela.
 4 a 1 Ne. 15:25;  

A&P 84:43–44.
  b A&P 28:2.
  c JS—S 1:74.
  d pts Pengertian.

diketahui Gereja dari Kitab Mormon. Sebagai akibatnya, permohonan 
dibuat agar Tuhan mau mengindikasikan kehendak Nya sehubungan 
dengan apakah para penatua hendaknya diutus pada waktu itu kepada 
suku suku Indian di Barat. Wahyu ini mengikutinya.

1–3, Parley  P. Pratt dan Ziba 
Peterson dipanggil untuk berkhot
bah kepada orang orang Laman dan 
untuk menyertai Oliver Cowdery 
dan Peter Whitmer Jr.; 4–5, Me
reka mesti berdoa untuk suatu pe
ngertian akan tulisan suci.

D a n  s e k a r a n g  m e n g e n a i 
hamba- Ku a Parley P. Pratt, li-
hatlah, Aku berfirman kepada-
nya bahwa sebagaimana Aku 
hidup Aku menghendaki bahwa 
dia hendaknya memaklumkan 
Injil- Ku dan b belajar dari- Ku, 
dan menjadi lembut hati dan 
rendah hati.

2 Dan apa yang telah Aku te-
tapkan kepadanya adalah bahwa 
dia hendaknya a pergi bersama 
hamba- Ku, Oliver Cowdery dan 
Peter Whitmer, Jun., ke padang 

belantara di antara b orang- orang 
Laman.

3 Dan a Ziba Peterson juga hen-
daknya pergi bersama mereka; 
dan Aku sendiri akan pergi ber-
sama mereka dan berada di b te-
ngah mereka; dan Aku adalah 
c pembela mereka di hadapan 
Bapa, dan tidak ada yang akan 
berjaya melawan mereka.

4 Dan mereka hendaknya 
a mengindahkan apa yang ter-
tulis, dan tidak mengupayakan 
b wahyu lain; dan mereka hen-
daknya berdoa selalu agar Aku 
boleh c menguakkan yang sama 
pada d pengertian mereka.

5 Dan mereka hendaknya 
mengindahkan firman ini dan ja-
ngan mempermainkan, dan Aku 
akan memberkati mereka. Amin.

BAGIAN 33
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Ezra 
Thayre dan Northrop Sweet, di Fayette, New York, Oktober 1830. Da
lam memperkenalkan wahyu ini, sejarah Joseph Smith menandaskan 
bahwa “Tuhan . . . senantiasa siap untuk memberi petunjuk kepada 
mereka yang dengan tekun mencari dalam iman.”

1–4, Para pekerja dipanggil untuk 
memaklumkan Injil pada jam yang 

kesebelas; 5–6, Gereja ditegakkan, 
dan orang pilihan akan dikumpul
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kan; 7–10, Bertobatlah, karena ke
rajaan surga di depan mata; 11–15, 
Gereja dibangun di atas batu ka
rang Injil; 16–18, Bersiaplah bagi 
kedatangan Mempelai Laki Laki.

Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, hamba- Ku Ezra dan 
Northrop, bukalah kamu telinga- 
mu dan simaklah suara Tuhan 
Allahmu, yang a firman- Nya hi-
dup dan penuh kuasa, lebih ta-
jam daripada sebilah pedang 
bermata dua, untuk pembelahan 
tulang sendi dan sumsum, jiwa 
dan roh; dan adalah yang menge-
nali pemikiran dan b maksud hati.

2 Karena sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu bahwa kamu di-
panggil untuk mengangkat su-
aramu bagaikan dengan a suara 
sangkakala, untuk memaklum-
kan Injil- Ku kepada suatu ang-
katan yang berbelit- belit dan 
suka  melawan.

3 Karena lihatlah, a ladang telah 
putih siap dipanen; dan inilah 
b jam yang kesebelas, dan yang 
c terakhir kalinya ketika Aku 
akan memanggil para pekerja ke 
dalam kebun- Ku.

4 Dan a kebun- Ku telah men-
jadi b busuk bahkan setiap bagian 

yang kecil pun; dan tidak ada 
yang berbuat c baik kecuali bebe-
rapa; dan mereka d khilaf dalam 
banyak hal karena e penipuan 
imam, semua memiliki pikiran 
busuk.

5 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa a gereja ini telah 
Aku b tegakkan dan panggil ke-
luar dari padang belantara.

6 Dan demikian pula akan Aku 
a kumpulkan umat pilihan- Ku 
dari b keempat penjuru bumi, 
bahkan sebanyak yang akan per-
caya kepada- Ku, dan menyimak 
suara- Ku.

7 Ya, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa ladang telah putih 
siap dipanen; karenanya, ayun-
kanlah sabitmu, dan tuailah de-
ngan segenap daya, pikiran, dan 
kekuatanmu.

8 a Bukalah mulutmu dan itu 
akan dipenuhi, dan kamu akan 
menjadi bahkan seperti b Nefi 
dahulu kala, yang melakukan 
perjalanan dari Yerusalem di pa-
dang belantara.

9 Ya, bukalah mulutmu dan ja-
nganlah menahan diri, dan kamu 
akan dimuati dengan a berkas- 
berkas di atas punggungmu, 

33 1 a Ibr. 4:12;  
Hel. 3:29–30.

  b Alma 18:32;  
A&P 6:16.

 2 a Yes. 58:1.
 3 a Yoh. 4:35;  

A&P 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mat. 20:1–16.
  c Yakub 5:71;  

A&P 43:28.

 4 a pts Kebun Tuhan.
  b 2 Ne. 28:2–14;  

Morm. 8:28–41.
  c Rm. 3:12;  

A&P 35:12.
  d 2 Ne. 28:14.
  e pts Penipuan Imam.
 5 a pts Gereja Yesus 

Kristus dari 
Orang- Orang Suci 

Zaman Akhir.
  b pts Pemulihan Injil.
 6 a pts Israel—

Pengumpulan Israel.
  b 1 Ne. 19:15–17.
 8 a A&P 88:81.
  b 2 Ne. 1:26–28.
 9 a Mzm. 126:6;  

Alma 26:3–5;  
A&P 75:5.

AJARAN DAN PERJANJIAN 33:1–9 78



 10 a Mat. 3:1–3.
 11 a pts Baptis, Baptisan.
 12 a 3 Ne. 27:13–22.
 13 a pts Batu Karang.
  b Mat. 16:16–19;  

A&P 10:69–70.
 14 a yaitu A&P 20 

(lihat uraian judul 

bagian 20).  
A&P 42:13.

 15 a A&P 20:41.
  b pts Penumpangan 

Tangan.
  c pts Karunia 

Roh Kudus.
 16 a pts Tulisan Suci.

  b 2 Tim. 3:16.
  c Yoh. 6:63.
 17 a Mat. 25:1–13.  

pts Mempelai 
Laki- Laki.

 18 a Why. 22:20.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

karena tengoklah, Aku beser-
tamu.

10 Ya, bukalah mulutmu dan 
itu akan dipenuhi, mengata-
kan: a Bertobatlah, bertobatlah, 
dan persiapkanlah kamu jalan 
Tuhan, dan jadikanlah jalan- Nya 
lurus; karena kerajaan surga di 
depan mata;

11 Ya, bertobat dan a dibap-
tislah, setiap orang darimu, 
untuk pengampunan akan dosa- 
dosamu; ya, dibaptislah bahkan 
dengan air, dan kemudian da-
tanglah baptisan dengan api dan 
dengan Roh Kudus.

12 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, inilah a Injil- Ku; dan 
ingatlah bahwa mereka harus 
menunjukkan iman kepada- Ku 
atau mereka bagaimanapun ti-
dak dapat diselamatkan;

13 Dan di atas a batu karang 
ini  Aku akan membangun 
gereja- Ku; ya, di atas batu ka-
rang ini kamu dibangun, dan 
jika kamu berlanjut, b gerbang- 

gerbang neraka tidak akan ber-
jaya melawanmu.

14 Dan kamu hendaknya 
mengingat a pasal dan perjan-
jian gereja untuk menaatinya.

15 Dan barang siapa menun-
jukkan iman hendaknya kamu 
a kukuhkan di dalam gereja- Ku, 
melalui b penumpangan tangan, 
dan Aku akan melimpahkan 
c karunia Roh Kudus ke atas diri 
mereka.

16 Dan Kitab Mormon dan a tu-
lisan suci yang kudus diberikan 
oleh- Ku untuk b petunjukmu; 
dan kuasa Roh- Ku c menghidup-
kan segala sesuatu.

17 Karenanya, setialah, berdoa-
lah selalu, memiliki pelitamu 
yang terawat rapi dan menyala, 
dan minyak bersamamu, agar 
kamu boleh siap pada keda-
tangan a Mempelai Laki- Laki—

18 Karena lihatlah, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, bahwa Aku 
a datang dengan cepat. Demiki-
anlah. Amin.

BAGIAN 34
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Orson 
Pratt, di Fayette, New York, 4 November 1830. Brother Pratt beru
mur sembilan belas tahun pada waktu itu. Dia telah diinsafkan dan 
dibaptis ketika dia pertama kali mendengar pengkhotbahan Injil yang 
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1–4, Yang setia menjadi putra 
Allah melalui Pendamaian; 5–9, 
Pengkhotbahan Injil mempersiap
kan jalan bagi Kedatangan Kedua; 
10–12, Nubuat datang melalui ku
asa Roh Kudus.

Putra- Ku a Orson, simak dan 
dengar dan lihatlah apa yang 
akan Aku, Tuhan Allah, firman-
kan kepadamu, bahkan Yesus 
Kristus Penebusmu;

2 a Terang dan kehidupan du-
nia, suatu terang yang bersinar 
dalam kegelapan dan kegelapan 
itu tidak memahaminya;

3 Yang demikian a mengasihi 
dunia sehingga b Dia c memberi-
kan nyawa- Nya sendiri, agar se-
banyak yang akan percaya boleh 
menjadi para d putra Allah. Kare-
nanya kamu adalah putra- Ku;

4 Dan a diberkatilah kamu ka-
rena kamu telah percaya;

5  Dan lebih diberkat i lah 
kamu karena kamu a dipanggil 
oleh- Ku untuk mengkhotbah-
kan Injil- Ku—

6 Untuk mengangkat sua-
ramu bagaikan dengan suara 
sangkakala, baik lama mau-
pun nyaring, dan a menyerukan 

pertobatan kepada suatu ang-
katan yang berbelit- belit dan 
suka melawan, mempersiapkan 
jalan Tuhan untuk b kedatangan 
kedua- Nya.

7 Karena lihatlah, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, a waktunya 
segera tiba ketika Aku akan da-
tang dalam b awan dengan kuasa 
dan kemuliaan yang besar.

8 Dan itu akan menjadi suatu 
a hari yang besar pada waktu 
kedatangan- Ku, karena segala 
bangsa akan b gemetar.

9 Tetapi sebelum hari yang 
besar itu akan datang, mata-
hari akan digelapkan, dan bu-
lan diubah menjadi darah; dan 
bintang- bintang akan menolak 
bersinar, dan beberapa akan ja-
tuh, dan kehancuran yang hebat 
menunggu yang jahat.

10 Karenanya, angkatlah sua-
ramu dan a janganlah menahan 
diri, karena Tuhan Allah telah 
berfirman; oleh karena itu ber-
nubuatlah, dan itu akan diberi-
kan melalui b kuasa Roh Kudus.

11 Dan jika kamu setia, lihat-
lah, Aku besertamu sampai Aku 
datang—

34 1 a pts Orson Pratt.
 2 a Yoh. 1:1–5.  

pts Terang Kristus.
 3 a Yoh. 3:16; 15:13.  

pts Kasih.
  b pts Penebus.
  c pts Pendamaian;  

Penebusan.
  d Yoh. 1:9–12; 

   Rm. 8:14, 16–17;  
Musa 6:64–68.  
pts Putra dan 
Putri Allah.

 4 a Yoh. 20:29.
 5 a pts Pemanggilan.
 6 a A&P 6:9.
  b pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.

 7 a Why. 1:3.
  b Luk. 21:27.
 8 a Yl. 2:11; Mal. 4:5;  

A&P 43:17–26.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b Yes. 64:2.
 10 a Yes. 58:1.
  b 2 Ptr. 1:21.

dipulihkan melalui kakaknya, Parley P. Pratt, enam minggu sebelum
nya. Wahyu ini diterima di rumah Peter Whitmer Sr.
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12 Dan sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, Aku datang dengan 

cepat. Aku adalah Tuhanmu 
dan Penebusmu. Demikianlah. 
Amin.

35 1 a pts Tuhan.
  b Why. 1:8.  

pts Alfa dan Omega.
  c 1 Ne. 10:19;  

A&P 3:2.

  d Ibr. 13:8;  
A&P 38:1–4; 39:1–3.

 2 a pts Penyaliban.
  b A&P 20:25; 45:5, 8.
  c pts Putra dan 

Putri Allah.
  d Yoh. 17:20–23.  

pts Kesatuan.
  e pts Ke- Allah- an.

BAGIAN 35
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di atau di dekat Fayette, New York, 7 Desember 1830. Pada 
waktu ini, Nabi terlibat hampir setiap hari dalam membuat suatu 
terjemahan Alkitab. Terjemahan itu dimulai bahkan sejak Juni 1830, 
dan baik Oliver Cowdery maupun John Whitmer telah melayani se
bagai tenaga penulis. Karena mereka sekarang telah dipanggil pada 
kewajiban lain, Sidney Rigdon dipanggil melalui penetapan ilahi un
tuk melayani sebagai tenaga penulis Nabi dalam pekerjaan ini (lihat 
ayat 20). Sebagai kata pengantar tentang catatan akan wahyu ini, 
sejarah Joseph Smith menyatakan: “Pada bulan Desember Sidney 
Rigdon datang [dari Ohio] untuk bertanya kepada Tuhan, dan ber
samanya datanglah Edward Partridge. . . . Sesaat setelah tibanya dua 
saudara ini, demikian firman Tuhan.”

1–2, Bagaimana manusia boleh 
menjadi putra Allah; 3–7, Sidney 
Rigdon dipanggil untuk mem
baptis dan untuk menganugerah
kan Roh Kudus; 8–12, Tanda dan 
mukjizat dikerjakan melalui iman; 
13–16, Para hamba Tuhan akan 
mengirik bangsa bangsa melalui 
kuasa Roh; 17–19, Joseph Smith 
memegang kunci kunci misteri; 
20–21, Orang pilihan akan berta
han pada hari kedatangan Tuhan; 
22–27, Israel akan diselamatkan.

Dengarkanlah suara a Tuhan 
Allahmu, bahkan b Alfa dan 
Omega, yang awal dan yang 

akhir, yang c lintasan- Nya ada-
lah satu lingkaran kekal, yang 
d sama hari ini seperti kemarin, 
dan selamanya.

2 Aku adalah Yesus Kristus, 
Putra Allah, yang a disalibkan 
bagi dosa- dosa dunia, bahkan 
sebanyak yang akan b percaya 
pada nama- Ku, agar mereka bo-
leh menjadi c putra Allah, bah-
kan d satu di dalam Aku seperti 
Aku adalah e satu di dalam Bapa, 
seperti Bapa adalah satu di da-
lam Aku, agar kita boleh men-
jadi satu.

3 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
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kepada hamba- Ku Sidney, Aku 
telah memandang engkau dan 
pekerjaanmu. Aku telah men-
dengar doa- doamu, dan mem-
persiapkan engkau untuk suatu 
pekerjaan yang lebih besar.

4 Engkau diberkati, karena 
engkau akan melakukan hal- hal 
yang besar. Lihatlah engkau di-
utus, bahkan seperti a Yohanes, 
untuk mempersiapkan jalan se-
belum Aku, dan sebelum b Elia 
yang akan datang, dan engkau 
tak mengetahuinya.

5 Engkau membaptis dengan 
air untuk pertobatan, tetapi me-
reka a tidak menerima Roh Ku-
dus;

6 Tetapi sekarang Aku mem-
beri kepadamu sebuah perintah, 
agar engkau hendaknya a mem-
baptis dengan air, dan mereka 
akan menerima b Roh Kudus 
melalui c penumpangan tangan, 
bahkan seperti para rasul zaman 
dahulu.

7 Dan akan terjadi bahwa akan 
ada suatu pekerjaan yang besar 
di tanah ini, bahkan di antara 
a orang- orang bukan Israel, ka-
rena kebodohan mereka dan ke-
kejian mereka akan dinyatakan 
di mata semua orang.

8 Karena Aku adalah Allah, 

dan lengan- Ku tidaklah a dipen-
dekkan; dan Aku akan mem-
perlihatkan b mukjizat, c tanda, 
dan keajaiban, kepada mereka 
semua yang d percaya pada 
nama- Ku.

9 Dan barang siapa akan me-
mintanya dalam nama- Ku dalam 
a iman, mereka akan b mengusir 
c iblis; mereka akan d menyem-
buhkan yang sakit; mereka akan 
menyebabkan yang buta mene-
rima penglihatan mereka, dan 
yang tuli mendengar, dan yang 
bisu berbicara, dan yang lum-
puh berjalan.

10 Dan waktunya selekasnya 
datang ketika hal- hal yang be-
sar akan diperlihatkan kepada 
anak- anak manusia;

11 Tetapi a tanpa iman tidak 
akan apa pun diperlihatkan 
kecuali b kemusnahan di atas 
c Babilon, yang sama yang telah 
menjadikan segala bangsa me-
minum air anggur kemurkaan 
dari d percabulannya.

12 Dan a tak seorang pun mela-
kukan yang baik kecuali mereka 
yang siap menerima kegenapan 
Injil- Ku, yang telah Aku warta-
kan kepada angkatan ini.

13 Karenanya, Aku meminta 
kepada a apa yang lemah dari 

 4 a Mal. 3:1; Mat. 11:10;  
1 Ne. 11:27;  
A&P 84:27–28.

  b 3 Ne. 25:5–6;  
A&P 2:1; 110:13–15.

 5 a Kis. 19:1–6.
 6 a pts Baptis, Baptisan.
  b pts Karunia 

Roh Kudus.
  c pts Penumpangan 

Tangan.
 7 a pts Orang- Orang 

Bukan Israel.
 8 a Yes. 50:2; 59:1.
  b pts Mukjizat.
  c pts Tanda.
  d pts Percaya, 

Kepercayaan.
 9 a pts Iman.
  b Mrk. 16:17.

  c Mrk. 1:21–45.
  d pts Penyembuhan.
 11 a A&P 63:11–12.
  b A&P 5:19–20.
  c pts Babel.
  d Why. 18:2–4.
 12 a Rm. 3:10–12; A&P 33:4;  

38:10–11; 84:49.
 13 a 1 Kor. 1:27;  

A&P 1:19–23; 124:1.
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dunia, mereka yang b tak terpela-
jar dan yang diremehkan, untuk 
mengirik bangsa- bangsa dengan 
kuasa Roh- Ku;

14 Dan lengan mereka akan 
menjadi lengan- Ku, dan Aku 
akan menjadi a perisai mereka 
dan tameng mereka; dan Aku 
akan mempersiapkan diri me-
reka, dan mereka akan berpe-
rang secara jantan bagi- Ku; 
dan b musuh mereka akan ber-
ada di bawah kaki mereka; 
dan Aku akan membiarkan c ja-
tuh pedang itu demi kepen-
tingan mereka, dan dengan d api 
keberangan- Ku akan Aku lin-
dungi mereka.

15 Dan yang a miskin dan yang 
b lembut hati akan mendapatkan 
Injil dikhotbahkan kepada me-
reka, dan mereka akan c menanti- 
nantikan waktu kedatangan- Ku, 
karena itu d sudah di depan 
mata—

16 Dan mereka akan mempela-
jari perumpamaan tentang a po-
hon ara, karena bahkan sekarang 
musim panas telah dekat.

17 Dan Aku telah mewarta-
kan a kegenapan Injil- Ku melalui 

tangan hamba- Ku b Joseph; dan 
dalam kelemahan telah Aku ber-
kati dia;

18 Dan Aku telah memberi ke-
padanya a kunci- kunci misteri 
tentang hal- hal itu yang telah 
b dimeteraikan, bahkan apa yang 
ada sejak c pelandasan dunia, 
dan apa yang akan datang se-
jak waktu ini sampai waktu 
kedatangan- Ku, jika dia tinggal 
di dalam Aku, dan jika tidak, 
yang lain akan Aku tempatkan 
sebagai penggantinya.

19 Karenanya, awasilah dia 
agar imannya tidak gagal, dan 
itu akan diberikan oleh a Penghi-
bur, b Roh Kudus, yang mengeta-
hui segala sesuatu.

20 Dan sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu—agar eng-
kau hendaknya a menulis ba-
ginya; dan tulisan suci akan 
diberikan, bahkan seperti itu ada 
di dada- Ku sendiri, untuk kese-
lamatan b umat pilihan milik- Ku.

21 Karena mereka akan men-
dengar a suara- Ku, dan akan 
melihat- Ku, dan tidak akan ter-
tidur, dan akan b bertahan pada 
hari c kedatangan- Ku; karena 

 13 b Kis. 4:13.
 14 a 2 Sam. 22:2–3.
  b A&P 98:34–38.
  c A&P 1:13–14.
  d A&P 128:24.
 15 a Mat. 11:5.
  b pts Lembut Hati, 

Kelembutan Hati.
  c 2 Ptr. 3:10–13;  

A&P 39:23; 45:39;  
Musa 7:62.

  d A&P 63:53.
 16 a Mat. 24:32;  

A&P 45:36–38;  

JS—M 1:38.  
pts Tanda- Tanda 
Zaman.

 17 a A&P 42:12.
  b A&P 135:3.
 18 a A&P 84:19.
  b Dan. 12:9; Mat. 13:35;  

2 Ne. 27:10–11;  
Eter 4:4–7; JS—S 1:65.

  c A&P 128:18.
 19 a Yoh. 14:16, 26; 15:26.  

pts Penghibur.
  b pts Roh Kudus.
 20 a Nabi pada waktu 

ini terlibat dalam 
suatu penerjemahan 
yang diwahyukan 
terhadap Alkitab, di-
mana Sidney Rigdon 
dipanggil sebagai 
tenaga penulis.

  b pts Pilihan.
 21 a Yl. 2:11;  

A&P 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b Mal. 3:2–3.
  c pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
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BAGIAN 36
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Edward Partridge, di dekat Fayette, New York, 9 Desember 1830 (li
hat uraian judul untuk bagian 35). Sejarah Joseph Smith menyatakan 
bahwa Edward Partridge “adalah teladan kealiman, dan salah seorang 
yang hebat milik Tuhan.”

 21 d pts Murni, 
Kemurnian.

 22 a A&P 100:9–11.
 23 a yaitu kapan pun 

Sidney Rigdon 
tidak sibuk dengan 
menulis.

  b yaitu tulisan suci.

 24 a A&P 103:7.
  b A&P 21:6.
  c 1 Ne. 22:26.
  d pts Sukacita.
 25 a pts Israel.
  b Yes. 45:17;  

1 Ne. 19:15–16; 22:12.
  c pts Kunci- Kunci 

   Imamat.
 26 a Luk. 21:28.
 27 a pts Kerajaan Allah.
  b Why. 22:20.
36 1 a pts Yehova;  

Yesus Kristus.
  b A&P 41:9–11.

mereka akan dimurnikan, bah-
kan seperti Aku adalah d murni.

22 Dan sekarang Aku berfir-
man a kepadamu, tinggallah 
bersamanya, dan dia akan me-
lakukan perjalanan bersamamu; 
janganlah meninggalkannya, 
dan pastilah hal- hal ini akan di-
genapi.

23 Dan a sejauh kamu tidak me-
nulis, lihatlah, akan diberikan 
kepadanya untuk bernubuat; 
dan engkau akan mengkhot-
bahkan Injil- Ku dan merujuk 
kepada para b nabi kudus untuk 
membuktikan perkataannya, se-
perti yang akan diberikan kepa-
danya.

24 a Taatilah semua perintah 
dan perjanjian yang olehnya 

kamu terikat; dan Aku akan me-
nyebabkan langit b berguncang 
demi kebaikanmu, dan c Setan 
akan gemetar dan Sion akan 
d bersukacita di atas bukit- bukit 
dan tumbuh subur;

25 Dan a Israel akan b diselamat-
kan pada waktu- Ku sendiri yang 
tepat; dan melalui c kunci- kunci 
yang telah Aku berikan mereka 
akan dipimpin, dan tidak lagi di-
kacaukan sama sekali.

26 Angkat hatimu dan bergem-
biralah, a penebusanmu sema-
kin dekat.

27 Janganlah takut, kawanan 
kecil, a kerajaan adalah milikmu 
sampai Aku datang. Lihatlah, 
Aku b datang dengan cepat. De-
mikianlah. Amin.

1–3, Tuhan meletakkan tangan 
Nya ke atas Edward Partridge me
lalui tangan Sidney Rigdon; 4–8, 
Setiap pria yang menerima Injil 
dan imamat mesti dipanggil un
tuk pergi dan berkhotbah.

Demikianlah firman Tuhan 
Allah, a Yang Perkasa dari Israel: 
Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, hamba- Ku b Edward, 
bahwa kamu diberkati, dan 
dosa- dosamu diampuni bagimu, 

AJARAN DAN PERJANJIAN 35:22–36:1 84



dan kamu dipanggil untuk 
mengkhotbahkan Injil- Ku bagai-
kan dengan suara sangkakala;

2 Dan Aku akan a menum-
pangkan tangan- Ku ke atas di-
rimu melalui tangan hamba- Ku 
Sidney Rigdon, dan kamu akan 
menerima Roh- Ku, Roh Kudus, 
bahkan b Penghibur, yang akan 
mengajarimu c hal- hal damai ten-
tang kerajaan;

3 Dan kamu akan memaklum-
kannya dengan suara nyaring, 
mengatakan: Hosana, terpujilah 
nama Allah yang mahatinggi.

4 Dan sekarang, pemanggilan 
dan perintah ini Aku berikan 
kepadamu mengenai semua 
orang—

5 Bahwa sebanyak yang akan 
datang ke hadapan hamba- Ku 
Sidney Rigdon dan Joseph Smith, 
Jun., memeluk pemanggilan dan 

perintah ini, hendaknya a ditah-
biskan dan diutus untuk b meng-
khotbahkan Injil abadi ke antara 
bangsa- bangsa—

6 Menyerukan pertobatan, me-
ngatakan: a Selamatkanlah di-
rimu dari angkatan yang nahas 
ini, dan tampillah dari api, mem-
benci bahkan b pakaian yang ter-
noda dengan daging.

7 Dan perintah ini akan diberi-
kan kepada penatua gereja- Ku, 
agar setiap orang yang akan me-
meluknya dengan ketunggalan 
hati boleh ditahbiskan dan di-
utus, bahkan seperti yang telah 
Aku firmankan.

8 Aku adalah Yesus Kristus, 
Putra Allah; karenanya, persi-
apkanlah dirimu dan Aku akan 
dengan tiba- tiba datang ke a bait 
suci- Ku. Demikianlah. Amin.

 2 a pts Penumpangan 
Tangan.

  b pts Penghibur;  
Roh Kudus.

  c A&P 42:61.

 5 a A&P 63:57.  
pts Penahbisan.

  b pts Khotbah.
 6 a Kis. 2:40.
  b Yud. 1:23.

 8 a Mal. 3:1.
37 1 a yaitu penerjemahan 

terhadap Alkitab 
yang sudah 
dalam proses.

BAGIAN 37
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di dekat Fayette, New York, Desember 1830. Di dalamnya 
diberikan perintah pertama mengenai suatu pengumpulan pada dis
pensasi ini.

1–4, Para Orang Suci dipanggil 
untuk berkumpul di Ohio.

Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu bahwa tidaklah arif 
menurut- Ku bahwa kamu akan 

a menerjemahkan lagi sampai 
kamu akan pergi ke Ohio, dan 
ini karena musuh dan demi ke-
pentinganmu.

2 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu bahwa kamu janganlah 
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pergi  sampai  kamu te lah 
mengkhotbahkan Injil- Ku di 
bagian- bagian itu, dan telah me-
nguatkan gereja di mana pun 
ditemukan, dan lebih khusus 
di a Collesville; karena, lihatlah, 
mereka berdoa kepada- Ku de-
ngan banyak iman.

3 Dan lagi, sebuah perintah 
Aku berikan kepada gereja, 
bahwa adalah perlu menurut- Ku 

agar mereka akan berhimpun 
bersama di a Ohio, menyongsong 
waktu ketika hamba- Ku Oliver 
Cowdery akan kembali kepada 
mereka.

4 Lihatlah, inilah kebijaksa-
naan, dan biarlah setiap orang 
a memilih bagi dirinya sam-
pai Aku datang. Demikianlah. 
Amin.

 2 a A&P 24:3; 26:1.
 3 a yaitu negara bagian 

Ohio.  
A&P 38:31–32.

 4 a pts Hak Pilihan.
38 1 a pts AKU ADA.

  b Why. 1:8.
  c A&P 45:1.
  d pts Kehidupan 

Prafana.
  e Mzm. 90:2.
 2 a A&P 88:41;  

Musa 1:35.  
pts Mahatahu.

  b Ams. 5:21;  
2 Ne. 9:20.

 3 a Mzm. 33:6–9.  
pts Penciptaan.

BAGIAN 38
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Fayette, 
New York, 2 Januari 1831. Kejadiannya adalah sebuah konferensi 
Gereja.

1–6, Kristus menciptakan segala 
sesuatu; 7–8, Dia berada di tengah 
para Orang Suci Nya, yang akan 
segera melihat Nya; 9–12, Semua 
daging busuk di hadapan Nya; 13–
22, Dia telah mencadangkan tanah 
yang dijanjikan bagi para Orang 
Suci Nya pada waktu ini dan da
lam kekekalan; 23–27, Para Orang 
Suci diperintahkan untuk men
jadi satu dan menjunjung tinggi 
satu sama lain sebagai saudara; 
28–29, Peperangan diramalkan; 
30–33, Para Orang Suci akan di
beri kuasa dari tempat yang tinggi 
dan pergi ke antara segala bangsa; 
34–42, Gereja diperintahkan un
tuk mengurus yang miskin dan 

membutuhkan dan untuk mencari 
kekayaan kekekalan.

Demikianlah firman Tuhan 
Allahmu, bahkan Yesus Kristus, 
a Aku Ada Yang Agung, Alfa 
dan Omega, yang b awal dan 
yang akhir, yang sama yang me-
mandang bentangan luas keke-
kalan, dan seluruh c bala tentara 
serafim surga, d sebelum dunia 
e dijadikan;

2 Yang sama yang a mengeta-
hui segala sesuatu, karena b se-
gala sesuatu hadir di hadapan 
mata- Ku;

3 Aku adalah yang sama yang 
berfirman, dan dunia a dijadikan, 
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 4 a tjs Kej. 14:25–40 
(Apendiks);  
A&P 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Musa 7:18–21.  
pts Sion.

  b A&P 20:25; 35:2;  
45:3–5.

  c pts Pendamaian.
 5 a pts Tidak Saleh, 

Ketidaksalehan.
  b 2 Ptr. 2:4;  

Yud. 1:6.  

pts Neraka.
  c pts Penghakiman 

Terakhir.
 7 a A&P 1:1.
  b A&P 6:32; 29:5.
 8 a Why. 22:4–5.  

pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b pts Murni, 
Kemurnian.

  c Mal. 3:2.
 9 a Luk. 6:20.  

pts Kerajaan Allah.

 10 a pts Bersih dan 
Tidak Bersih.

  b A&P 1:30.
 11 a Yes. 1:3–4;  

A&P 33:4.
  b Mi. 3:6;  

A&P 112:23;  
Musa 7:61–62.

 12 a Musa 7:41.
  b A&P 86:3–7.
  c pts Panen.
  d A&P 88:94; 101:65–66.
  e Mat. 13:30.

dan segala sesuatu datang 
melalui- Ku.

4 Aku adalah yang sama yang 
telah mengambil a Sion Henokh 
ke dada- Ku sendiri; dan se-
sungguhnya, Aku berfirman, 
bahkan sebanyak yang telah 
b percaya pada nama- Ku, karena 
Aku adalah Kristus, dan dalam 
nama- Ku sendiri, berdasarkan 
c darah yang telah Aku tumpah-
kan, Aku telah memohon di ha-
dapan Bapa bagi mereka.

5 Tetapi lihatlah, sisa dari yang 
a jahat telah Aku tahan dalam 
b rantai kegelapan sampai c peng-
hakiman pada hari yang be-
sar itu, yang akan datang pada 
akhir bumi;

6 Dan demikian pula akan 
Aku sebabkan yang jahat dita-
han, yang tidak mau mendengar 
suara- Ku tetapi mengeraskan 
hati mereka, dan celaka, celaka, 
celaka, adalah ajal mereka.

7 Tetapi lihatlah, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu bahwa a mata- Ku 
mengarah ke atas dirimu. Aku 
berada di b tengahmu dan kamu 
tidak dapat melihat- Ku;

8 Tetapi harinya segera datang 

ketika kamu akan a melihat- Ku, 
dan mengetahui bahwa Aku 
ada; karena tabir kegelapan akan 
segera dikoyak, dan dia yang 
tidak b dimurnikan tidak akan 
c bertahan pada hari itu.

9 Karenanya, persiapkan di-
rimu dan bersiaplah. Lihatlah, 
a kerajaan adalah milikmu, dan 
musuh tidak akan berkuasa.

10 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, kamu a bersih, 
tetapi tidak seluruhnya; dan tak 
seorang pun yang lain dengan 
siapa Aku sangat b berkenan;

11 Karena semua a daging bu-
suk di hadapan- Ku; dan ku-
asa b kegelapan berjaya di atas 
bumi, di antara anak- anak ma-
nusia, di hadapan seluruh bala 
tentara surga—

12 Yang menyebabkan kehe-
ningan berkuasa, dan segala 
kekekalan a tersakiti, dan para 
b malaikat menunggu perintah 
besar untuk c menuai jatuh bumi, 
untuk mengumpulkan d lalang 
agar itu boleh e dibakar; dan, li-
hatlah, musuh bergabung.

13 Dan sekarang, Aku mem-
perlihatkan kepadamu suatu 
misteri, apa yang ada di dalam 
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ruang- ruang rahasia, untuk 
mendatangkan bahkan a kehan-
curanmu dalam pergerakan 
waktu, dan kamu tidak menge-
tahuinya;

14 Tetapi sekarang, Aku mem-
beritahukannya kepadamu, dan 
kamu diberkati, bukan karena 
kedurhakaanmu, tidak juga hati 
ketidakpercayaanmu; karena se-
sungguhnya sebagian darimu 
bersalah di hadapan- Ku, tetapi 
Aku akan penuh belas kasihan 
pada kelemahanmu.

15 Oleh karena itu, jadilah 
kamu a kuat sejak mulai seka-
rang; b janganlah takut, karena 
kerajaan adalah milikmu.

16 Dan untuk keselamatanmu 
Aku memberi kepadamu se-
buah perintah, karena Aku te-
lah mendengar doa- doamu, dan 
yang a miskin telah mengeluh di 
hadapan- Ku, dan yang b kaya te-
lah Aku jadikan, dan semua da-
ging adalah milik- Ku, dan Aku 
bukanlah c orang yang pilih kasih.

17 Dan Aku telah menjadikan 
bumi kaya, dan lihatlah itu ada-
lah a tumpuan kaki- Ku, karena-
nya, kembali Aku akan berdiri 
di atasnya.

18 Dan Aku menawarkan dan 
berkenan memberi kepadamu 
kekayaan yang lebih besar, bah-
kan tanah yang dijanjikan, tanah 

yang dialiri dengan susu dan 
madu, yang di atasnya tidak 
akan ada kutukan ketika Tuhan 
datang;

19 Dan Aku akan memberi-
kannya kepadamu untuk tanah 
warisanmu, jika kamu meng-
upayakannya dengan segenap 
hatimu.

20 Dan ini  akan menjadi 
 perjanjian- Ku denganmu, kamu 
akan memilikinya untuk tanah 
warisanmu, dan untuk a wa-
risan anak- anakmu selamanya, 
sementara bumi akan berta-
han, dan kamu akan memiliki-
nya lagi dalam kekekalan, tidak 
lagi berlalu.

21 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu bahwa 
pada waktunya kamu tidak akan 
memiliki raja tidak juga pengu-
asa, karena Aku akan menjadi 
a rajamu dan mengawasimu.

22 Karenanya,  dengarlah 
suara- Ku dan a ikutlah Aku, dan 
kamu akan menjadi b umat yang 
bebas, dan kamu tidak akan me-
miliki hukum selain hukum- Ku 
ketika Aku datang, karena Aku 
adalah c pemberi hukummu, 
dan apa yang dapat menahan 
tangan- Ku?

23 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, saling 
a mengajarlah menurut jabatan 

 13 a A&P 5:32–33.
 15 a pts Berani, 

Keberanian.
  b pts Takut—Takut 

akan manusia.
 16 a Mosia 4:16–18.
  b 1 Sam. 2:7.
  c Kis. 10:34;  

Moro. 8:11–12;  
A&P 1:34–35.

 17 a 1 Ne. 17:39;  
Abr. 2:7.

 20 a A&P 45:58.
 21 a Za. 14:9; 2 Ne. 10:14;  

Alma 5:50.
 22 a Yoh. 10:27.

  b pts Yesus Kristus—
Pemerintahan 
milenium Kristus.

  c Yes. 33:22; Mi. 4:2;  
A&P 45:59.

 23 a A&P 88:77–79,  
118, 122.  
pts Mengajar.
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dengan apa telah Aku tetapkan 
kamu;

24 Dan biarlah setiap orang 
a menjunjung tinggi saudaranya 
seperti dirinya, dan menjalan-
kan b kebajikan dan c kekudusan 
di hadapan- Ku.

25 Dan lagi aku berfirman ke-
padamu, biarlah setiap orang 
menjunjung tinggi saudaranya 
seperti dirinya.

26 Karena orang macam apa-
kah di antara kamu yang memi-
liki dua belas putra, dan tidak 
pilih kasih terhadap mereka, dan 
mereka melayaninya dengan 
patuh, dan dia berkata kepada 
yang satu: Berpakaianlah eng-
kau dengan jubah dan duduk-
lah engkau di sini; dan kepada 
yang lain: Berpakaianlah eng-
kau dengan pakaian compang- 
camping dan duduklah engkau 
di sana—dan memandang para 
putranya dan berkata aku adil?

27 Lihatlah, ini telah Aku beri-
kan kepadamu sebagai sebuah 
perumpamaan, dan itu bahkan 
seperti Aku adanya. Aku berfir-
man kepadamu, jadilah a satu; 
dan jika kamu bukan satu kamu 
bukanlah milik- Ku.

28 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu bahwa musuh di dalam 
ruang- ruang rahasia mengincar 
a nyawamu.

29 Kamu mendengar tentang 
a peperangan di negeri- negeri 
yang jauh, dan kamu berkata 
bahwa akan segera ada pepe-
rangan besar di negeri- negeri 
yang jauh, tetapi kamu tidak me-
ngenal hati orang- orang di nege-
rimu sendiri.

30 Aku memberi tahu kamu 
hal- hal ini karena doa- doamu; 
karenanya, a simpanlah baik- baik 
b kebijaksanaan di dadamu, agar 
jangan kejahatan manusia meng-
ungkapkan hal- hal ini kepa-
damu melalui kejahatan mereka, 
dengan suatu cara yang akan 
berbicara di telingamu dengan 
suara yang lebih nyaring dari-
pada apa yang akan menggun-
cangkan tanah; tetapi jika kamu 
siap kamu tidak akan takut.

31 Dan agar kamu boleh lolos 
dari kuasa musuh, dan dikum-
pulkan kepada- Ku suatu umat 
yang saleh, tanpa a noda dan 
tanpa salah—

32 Karenanya, karena alasan 
ini Aku memberi kepadamu pe-
rintah agar kamu hendaknya 
pergi ke a Ohio; dan di sana Aku 
akan memberikan kepadamu 
b hukum- Ku; dan di sana kamu 
akan c diberkahi dengan kuasa 
dari tempat yang tinggi;

33 Dan dari sana, barang si-
apa yang Aku kehendaki akan 

 24 a Ul. 17:20;  
1 Kor. 4:6.

  b A&P 46:33.  
pts Kebajikan.

  c pts Kekudusan.
 27 a Yoh. 17:21–23;  

1 Kor. 1:10; Ef. 4:11–14;  

3 Ne. 11:28–30;  
Musa 7:18.  
pts Kesatuan.

 28 a A&P 5:33; 38:13.
 29 a A&P 45:26, 63; 

87:1–5; 130:12.
 30 a JS—M 1:37.

  b pts Kebijaksanaan.
 31 a 2 Ptr. 3:14.
 32 a A&P 37:3.
  b A&P 42.
  c Luk. 24:49;  

A&P 39:15; 95:8; 
110:9–10.
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a pergi ke antara segala bangsa, 
dan akan diberitahukan kepada 
mereka apa yang akan mereka 
lakukan; karena Aku menyim-
pan suatu pekerjaan besar yang 
disimpan dalam persediaan, ka-
rena Israel akan b diselamatkan, 
dan Aku akan menuntun me-
reka ke mana pun Aku kehen-
daki, dan tidak ada kuasa yang 
akan c menahan tangan- Ku.

34 Dan sekarang, Aku membe-
rikan kepada jemaat di tempat- 
tempat ini sebuah perintah, agar 
orang- orang tertentu di antara 
mereka hendaknya ditetapkan, 
dan mereka akan ditetapkan me-
lalui a suara gereja;

35 Dan mereka hendaknya 
memperhatikan yang miskin 
dan yang membutuhkan, dan 
melayani demi a pertolongan 
mereka agar mereka tidak akan 
menderita; dan mengutus me-
reka ke tempat yang telah Aku 
perintahkan kepada mereka;

36 Dan ini akan menjadi pe-
kerjaan mereka, untuk menga-
tur urusan harta milik gereja ini.

37 Dan mereka yang memi-
liki tanah pertanian yang tidak 
dapat dijual, biarlah itu diting-
galkan atau disewakan seperti 
yang tampaknya baik bagi me-
reka.

38 Pastikanlah bahwa segala 
sesuatu dilindungi; dan ketika 

orang- orang a diberkahi dengan 
kuasa dari tempat yang tinggi 
dan diutus, segala sesuatu ini 
akan dikumpulkan ke dada 
 gereja.

39 Dan jika kamu mencari a ke-
kayaan yang adalah kehendak 
Bapa untuk diberikan kepa-
damu, kamu akan menjadi yang 
paling kaya dari semua orang, 
karena kamu akan memperoleh 
kekayaan kekekalan; dan mes-
tilah perlu bahwa b kekayaan 
bumi adalah milik- Ku untuk di-
berikan; tetapi berhati- hatilah 
akan c kesombongan, agar jangan 
kamu menjadi seperti d orang- 
orang Nefi zaman dahulu.

40 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, Aku memberi ke-
padamu sebuah perintah, agar 
setiap orang, baik penatua, imam, 
pengajar, maupun juga anggota, 
pergi dengan dayanya, dengan 
kerja a tangannya, untuk mem-
persiapkan dan merampungkan 
apa yang telah Aku perintahkan.

41 Dan biarlah a pengkhot-
bahanmu menjadi suara b per-
ingatan, setiap orang kepada 
sesamanya, dalam kelunakan 
hati dan dalam kelembutan hati.

42 Dan pergilah kamu a keluar 
dari antara yang jahat. Selamat-
kanlah dirimu. Jadilah kamu 
bersih yang menyandang bejana 
Tuhan. Demikianlah. Amin.

 33 a pts Pekerjaan 
Misionaris.

  b Yes. 45:17; Yer. 30:10;  
A&P 136:22.

  c Dan. 4:35.
 34 a pts Persetujuan 

Bersama.
 35 a pts Kesejahteraan.
 38 a pts Pemberkahan.
 39 a Yakub 2:17–19;  

A&P 11:7.
  b Hag. 2:9.

  c pts Kesombongan.
  d Moro. 8:27.
 40 a 1 Kor. 4:12.
 41 a pts Khotbah.
  b pts Memperingatkan.
 42 a Yes. 52:11.
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39 1 a Ibr. 13:8;  
A&P 20:12; 35:1;  
38:1–4.

  b Kel. 3:14.  
pts Yehova.

 2 a pts Terang Kristus.
 3 a A&P 20:26;  

   Musa 6:57, 62.
 4 a Yoh. 1:12.  

pts Putra dan 
Putri Allah.

 5 a Yoh. 13:20.
 6 a pts Baptis, Baptisan;  

Injil;  

Pertobatan.
  b pts Dilahirkan 

Kembali;  
Roh Kudus.

  c A&P 42:61.
 7 a A&P 40:1.

BAGIAN 39
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada James 
Covel, di Fayette, New York, 5 Januari 1831. James Covel, yang telah 
menjadi seorang pendeta Metodis selama kira kira empat puluh tahun, 
membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia akan mematuhi perintah 
apa pun yang akan Tuhan berikan kepadanya melalui Joseph sang Nabi.

1–4, Para Orang Suci memiliki 
kuasa untuk menjadi putra Allah; 
5–6, Menerima Injil adalah me
nerima Kristus; 7–14, James Co
vel diperintahkan untuk dibaptis 
dan bekerja di dalam kebun Tuhan; 
15–21, Para hamba Tuhan mesti 
mengkhotbahkan Injil sebelum Ke
datangan Kedua; 22–24, Mereka 
yang menerima Injil akan dikum
pulkan pada waktu ini dan dalam 
kekekalan.

Simaklah dan dengarkanlah 
suara- Nya yang ada dari segala 
a kekekalan ke segala kekekalan, 
b Aku Ada Yang Agung, bahkan 
Yesus Kristus—

2 a Terang dan kehidupan du-
nia; suatu terang yang bersinar 
dalam kegelapan dan kegelapan 
itu tidak memahaminya;

3 Yang sama yang datang 
pada a pertengahan zaman ke-
pada umat milik- Ku, dan umat 
milik- Ku tidak menerima- Ku;

4 Tetapi kepada sebanyak yang 
menerima- Ku, Aku berikan kuasa 
untuk menjadi para a putra- Ku; 

dan demikian pula akan Aku 
berikan kepada sebanyak yang 
akan menerima- Ku, kuasa untuk 
menjadi para putra- Ku.

5 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman ke-
padamu, dia yang menerima 
Injil- Ku a menerima- Ku; dan dia 
yang tidak menerima Injil- Ku ti-
dak menerima- Ku.

6 Dan inilah a Injil- Ku—perto-
batan dan baptisan dengan air, 
dan kemudian datanglah b bap-
tisan dengan api dan Roh Ku-
dus, bahkan Penghibur, yang 
memperlihatkan segala hal, dan 
c mengajarkan hal- hal damai ten-
tang kerajaan.

7 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, hamba- Ku 
a James, Aku telah memandang 
pekerjaanmu dan Aku menge-
nal engkau.

8 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, hatimu seka-
rang benar di hadapan- Ku pada 
waktu ini; dan, lihatlah, Aku te-
lah melimpahkan berkat- berkat 
besar ke atas kepalamu;
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9 Walaupun demikian, engkau 
telah melihat dukacita hebat, ka-
rena engkau telah menolak- Ku 
berulang kali karena kesom-
bongan dan kekhawatiran 
a  dunia.

10 Tetapi ,  l ihat lah,  masa 
pembebasanmu telah datang, 
jika engkau akan menyimak 
suara- Ku, yang memfirman-
kan kepadamu: Bangkit dan 
a dibaptislah, dan basuhlah dosa- 
dosamu, memanggil nama- Ku, 
dan kamu akan menerima 
Roh- Ku, dan berkat yang demi-
kian besar seperti yang belum 
pernah kamu ketahui.

11 Dan jika engkau melaku-
kan ini, Aku telah memper-
siapkan engkau untuk suatu 
pekerjaan yang lebih besar. Eng-
kau akan mengkhotbahkan ke-
genapan  Injil- Ku, yang telah 
Aku wartakan pada zaman ter-
akhir ini, perjanjian yang telah 
Aku wartakan untuk a memulih-
kan umat- Ku, yang adalah dari 
bani Israel.

12 Dan akan terjadi bahwa 
kuasa akan a berdiam ke atas 
dirimu; engkau hendaknya me-
nunjukkan iman yang besar, dan 
Aku akan besertamu dan pergi 
di depan mukamu.

13 Engkau dipanggil untuk 
a bekerja di dalam kebun- Ku, dan 
untuk membangun gereja- Ku, 

dan untuk b mewujudkan Sion, 
agar itu boleh bersukacita di atas 
bukit- bukit dan c tumbuh subur.

14 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, engkau tidak dipanggil 
untuk pergi ke kawasan sebelah 
timur, tetapi engkau dipanggil 
untuk pergi ke Ohio.

15 Dan sejauh umat- Ku akan 
berhimpun bersama di Ohio, 
Aku telah menyimpan dalam 
persediaan sebuah a berkat se-
perti yang belum diketahui di 
antara anak- anak manusia, dan 
itu akan dicurahkan ke atas ke-
pala mereka. Dan dari sana 
orang- orang akan pergi ke b se-
gala c bangsa.

16 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa orang- orang di 
Ohio meminta kepada- Ku de-
ngan banyak iman, berpikir Aku 
akan menahan tangan- Ku da-
lam penghakiman atas bangsa- 
bangsa, tetapi Aku tidak dapat 
menyangkal firman- Ku.

17 Karenanya kerahkanlah de-
ngan dayamu dan panggillah 
para pekerja yang setia ke da-
lam kebun- Ku, agar boleh a di-
pangkas untuk terakhir kalinya.

18 Dan sejauh mereka ber-
tobat dan menerima kege-
napan Injil- Ku, dan menjadi 
dikuduskan, Aku akan menahan 

 9 a Mat. 13:22.
 10 a A&P 40.  

pts Baptis, Baptisan.
 11 a pts Israel—

Pengumpulan Israel.
 12 a 2 Kor. 12:9.

 13 a Mat. 20:1–16.
  b Yes. 52:8.
  c A&P 117:7.
 15 a A&P 38:32; 95:8; 

110:8–10.
  b A&P 1:2.

  c pts Pekerjaan 
Misionaris.

 17 a Yakub 5:61–75;  
A&P 24:19.
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 18 a pts Yesus Kristus—
Hakim.

 20 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 21 a Mat. 24:36.
  b JS—M 1:40.

 23 a pts Penumpangan 
Tangan.

  b pts Karunia 
Roh Kudus.

  c Why. 3:3;  
A&P 35:15; 45:39–44.

  d 2 Ptr. 3:10–14.
40 1 a A&P 39:7–11.
 2 a Mrk. 4:16–19.
  b Mat. 13:20–22.  

pts Penganiayaan.
  c pts Kemurtadan.

tangan- Ku dalam a pengha-
kiman.

19 Karenanya, pergilah, berseru 
dengan suara nyaring, menga-
takan: Kerajaan surga di depan 
mata; berseru: Hosana! terpuji-
lah nama Allah Yang Mahatinggi.

20 Pergilah membaptis dengan 
air, mempersiapkan jalan di ha-
dapan muka- Ku untuk waktu 
a kedatangan- Ku;

21 Karena waktunya di depan 
mata; a hari atau jamnya tak se-
orang pun b tahu; tetapi pastilah 
akan datang.

22 Dan dia yang menerima 
hal- hal ini menerima- Ku; dan 
mereka akan dikumpulkan 
kepada- Ku pada waktu ini dan 
dalam kekekalan.

23 Dan lagi, akan terjadi bahwa 
ke atas sebanyak yang akan kamu 
baptis dengan air, akan kamu 
a tumpangkan tanganmu, dan 
mereka akan menerima b karunia 
Roh Kudus, dan akan c menanti- 
nantikan tanda d kedatangan- Ku, 
dan akan mengenal- Ku.

24 Lihatlah, Aku datang de-
ngan cepat. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 40
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Fayette, New York, 6 Januari 1831. Mendahului catatan 
wahyu ini, sejarah Nabi menyatakan, “Karena James [Covel] meno
lak firman Tuhan, dan kembali pada asas dan umatnya terdahulu, 
Tuhan memberikan kepada saya dan Sidney Rigdon wahyu berikut” 
(lihat bagian 39).

1–3, Rasa takut akan pengania
yaan dan kekhawatiran dunia me
nyebabkan penolakan Injil.

Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
hati hamba- Ku a James Covel 
adalah benar di hadapan- Ku, 
karena dia membuat perjanjian 
dengan- Ku bahwa dia akan me-
matuhi firman- Ku.

2 Dan dia a menerima firman 

dengan kegembiraan, tetapi 
dengan segera Setan meng-
godanya; dan rasa takut akan 
b penganiayaan dan kekhawa-
tiran dunia menyebabkan dia 
c menolak  firman.

3 Karenanya dia melanggar 
perjanjian- Ku, dan itu terserah-
lah pada- Ku untuk melakukan 
terhadapnya seperti yang tam-
paknya baik bagi- Ku. Amin.
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41 1 a pts Berkat.
  b Ul. 11:26–28;  

1 Ne. 2:23.
  c A&P 56:1–4; 
   112:24–26.
 2 a pts Kesatuan.

 3 a A&P 42.
 4 a Za. 14:9; A&P 45:59.  

pts Yesus Kristus—
Pemerintahan 
milenium Kristus.

  b pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
 5 a Mat. 7:24.
  b Yak. 1:22–25;  

A&P 42:60.
  c A&P 50:8–9.  

pts Ekskomunikasi.

BAGIAN 41
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Ge
reja, di Kirtland, Ohio, 4 Februari 1831. Wahyu ini menginstruksikan 
Nabi dan para pemimpin Gereja agar berdoa untuk menerima “hu
kum” Allah (lihat bagian 42). Joseph Smith baru tiba di Kirtland dari 
New York, dan Leman Copley, seorang anggota Gereja di Thompson, 
Ohio, di dekat sana “meminta Brother Joseph dan Sidney [Rigdon] 
. . . tinggal bersamanya dan dia akan menyediakan bagi mereka rumah 
dan perbekalan.” Wahyu berikut mengklarifikasi di mana Joseph dan 
Sidney hendaknya tinggal dan juga memanggil Edward Partridge 
untuk menjadi uskup pertama Gereja.

1–3, Para penatua akan mengatur 
Gereja melalui roh wahyu; 4–6, 
Para murid yang sejati akan me
nerima dan menaati hukum Tuhan; 
7–12, Edward Partridge ditahbis
kan sebagai uskup bagi Gereja.

Simak dan dengarlah, hai kamu 
umat- Ku, firman Tuhan dan 
Allahmu, kamu yang senang 
Aku a berkati dengan yang ter-
besar dari segala berkat, kamu 
yang mendengar- Ku; dan kamu 
yang tidak mendengar- Ku akan 
Aku b kutuk, yang telah c menga-
kui nama- Ku, dengan yang ter-
berat dari segala kutukan.

2 Simaklah, hai kamu penatua 
gereja- Ku yang telah Aku pang-
gil, lihatlah Aku memberi ke-
padamu sebuah perintah, agar 
kamu hendaknya berhimpun 
bersama untuk a bersepakat atas 
firman- Ku;

3 Dan melalui doa dengan 
imanmu kamu akan mene-
rima a hukum- Ku, agar kamu 
boleh mengetahui bagaimana 
mengatur gereja- Ku dan men-
jadikan segala sesuatu benar di 
 hadapan- Ku.

4 Dan Aku akan menjadi a pe-
nguasamu ketika Aku b datang; 
dan lihatlah, Aku datang dengan 
cepat, dan kamu hendaknya me-
mastikan bahwa hukum- Ku di-
taati.

5   D i a  y a n g  a m e n e r i m a 
hukum- Ku dan b melakukannya, 
orang yang sama adalah murid-  
Ku; dan dia yang berkata dia 
menerimanya dan tidak me-
lakukannya, orang yang sama 
bukanlah murid- Ku, dan akan 
c diusir dari antara kamu;

6 Karena tidaklah pantas 
bahwa apa yang adalah kepu-
nyaan anak- anak kerajaan akan 
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 6 a Mat. 15:26.
  b Mat. 7:6.
 7 a A&P 42:71.
  b yaitu menerjemahkan 

Alkitab.  

A&P 45:60–61.
 9 a A&P 36:1.
  b A&P 72:9–12;  

107:68–75.  
pts Uskup.

  c A&P 51.
 11 a Yoh. 1:47.
  b pts Tipu Daya.

diberikan kepada mereka yang 
tidak layak, atau pada a anjing, 
atau b mutiara dilemparkan ke 
hadapan babi.

7 Dan lagi, adalah pantas 
bahwa hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., hendaknya dibangunkan 
sebuah a rumah, yang untuk ting-
gal dan b menerjemahkan.

8  Dan  lag i ,  ada lah  pan-
tas bahwa hamba- Ku Sidney 
Rigdon hendaknya hidup se-
perti yang tampaknya baik 
baginya, sejauh dia menaati 
perintah- perintah- Ku.

9 Dan lagi, Aku telah me-
manggil hamba- Ku a Edward 
Partridge; dan Aku memberi-
kan sebuah perintah, agar dia 
hendaknya ditetapkan melalui 
suara gereja, dan ditahbiskan se-
bagai b uskup bagi gereja, untuk 

meninggalkan barang dagang-
annya dan untuk c melewatkan 
seluruh waktunya dalam kerja 
gereja;

10 Untuk mengurusi segala 
sesuatu ketika itu akan dite-
tapkan kepadanya dalam hukum-  
hukum- Ku pada hari ketika Aku 
akan memberikannya.

11 Dan ini karena hatinya 
murni di hadapan- Ku, karena 
dia seperti a Natanael dahulu 
kala, yang di dalamnya tidak 
ada b tipu daya.

12 Firman ini diberikan ke-
padamu, dan itu murni di 
hadapan- Ku; karenanya, berhati-  
hatilah bagaimana kamu me-
nyikapinya, karena itu akan di-
pertanggungjawabkan ke atas 
jiwamu pada hari penghakiman. 
Demikianlah. Amin.

BAGIAN 42
Wahyu yang diberikan dalam dua bagian melalui Joseph Smith sang 
Nabi, di Kirtland, Ohio, 9 dan 23 Februari 1831. Bagian pertama, 
terdiri dari ayat 1 sampai 72, diterima di tengah kehadiran dua belas 
penatua dan dalam penggenapan janji Tuhan yang sebelumnya dibuat 
bahwa “hukum” akan diberikan di Ohio (lihat bagian 38:32). Bagian 
kedua terdiri dari ayat 73 sampai 93. Nabi merinci wahyu ini sebagai 
“mencakup hukum Gereja.”

1–10, Para penatua dipanggil 
untuk mengkhotbahkan Injil, 
membaptis yang insaf, dan mem
bangun Gereja; 11–12, Mereka 

mesti dipanggil dan ditahbiskan 
dan mesti mengajarkan asas asas 
Injil yang ditemukan dalam tu
lisan suci; 13–17, Mereka mesti 
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42 2 a A&P 58:23.  
pts Hukum.

 3 a A&P 38:32.

  b Mat. 18:19.
 5 a pts Roh Kudus.
 6 a Mrk. 6:7.  

pts Pekerjaan 
Misionaris.

mengajar dan bernubuat melalui 
kuasa Roh; 18–29, Para Orang 
Suci diperintahkan untuk tidak 
membunuh, mencuri, berdusta, 
bernafsu, berbuat zina, ataupun 
berbicara jahat terhadap orang 
lain; 30–39, Hukum hukum yang 
mengatur persucian harta mi
lik dinyatakan; 40–42, Kesom
bongan dan kemalasan dikecam; 
43–52, Yang sakit mesti disem
buhkan melalui pelayanan dan de
ngan iman; 53–60, Tulisan suci 
mengatur Gereja dan mesti di
permaklumkan kepada dunia; 61–
69, Tempat untuk Yerusalem Baru 
dan misteri misteri kerajaan akan 
diungkapkan; 70–73, Harta mi
lik yang dipersucikan mesti di
gunakan untuk menunjang para 
pejabat Gereja; 74–93, Hukum 
yang mengatur percabulan, per
zinaan, pembunuhan, pencurian, 
dan pengakuan dosa dinyatakan.

Simaklah, hai penatua gereja-  
Ku, yang telah berhimpun ber-
sama dalam nama- Ku, bah-
kan Yesus Kristus Putra Allah 
yang hidup, Juruselamat du-
nia; sejauh kamu percaya pada 
nama- Ku dan menaati perintah- 
perintah- Ku.

2 Lagi Aku berfirman kepa-
damu, simak dan dengar dan 
patuhilah a hukum yang akan 
Aku berikan kepadamu.

3 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman, karena kamu telah 

berkumpul bersama menurut 
a perintah dengan apa Aku pe-
rintahkan kamu, dan bersepakat 
b bertalian dengan satu hal ini, 
dan telah meminta kepada Bapa 
dalam nama- Ku, demikian pula 
kamu akan menerima.

4 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku mem-
beri kepadamu perintah yang 
pertama ini, bahwa kamu hen-
daknya pergi dalam nama- Ku, 
setiap orang darimu, kecuali 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
dan Sidney Rigdon.

5 Dan Aku memberikan kepada 
mereka sebuah perintah bahwa 
mereka hendaknya pergi untuk 
masa yang singkat, dan akan di-
berikan melalui kuasa a Roh ka-
pan mereka hendaknya kembali.

6 Dan kamu hendaknya pergi 
dalam kuasa Roh- Ku, mengkhot-
bahkan Injil- Ku, a berdua- dua, 
dalam nama- Ku, mengangkat 
suaramu bagaikan dengan su-
ara sangkakala, memaklumkan 
firman- Ku seperti para malai-
kat Allah.

7 Dan kamu hendaknya pergi 
membaptis dengan air, menga-
takan: Bertobatlah kamu, ber-
tobatlah kamu, karena kerajaan 
surga di depan mata.

8 Dan dari tempat ini kamu 
hendaknya pergi ke daerah- 
daerah arah barat; dan sejauh 
kamu akan menemukan me-
reka yang akan menerimamu 
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 9 a A&P 57:1–2.
  b Eter 13:2–11;  

A&P 45:66–71; 84:2–5;  
Musa 7:62;  
PK 1:10.  
pts Yerusalem Baru.

  c pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  d Za. 8:8.
 10 a A&P 41:9–11; 124:19.
  b A&P 64:40.
 11 a pts Khotbah.
  b pts Pemanggilan;  

Penahbisan.
  c pts Imamat;  

Wewenang.
 12 a pts Penatua.
  b Mosia 18:19–20;  

A&P 52:9, 36.  
pts Mengajar.

  c pts Alkitab.
  d pts Kitab Mormon;  

Tulisan Suci—Nilai 
tulisan suci.

  e pts Injil.
 13 a yaitu A&P 20 

(lihat uraian judul 
bagian 20).

 14 a A&P 63:64.  
pts Doa.

  b pts Mengajar—
Mengajar dengan 
Roh;  
Roh Kudus.

 15 a A&P 42:56–58.
 16 a 1 Kor. 2:10–14;  

A&P 68:2–4.  
pts Penghibur.

kamu hendaknya membangun 
gereja- Ku di setiap daerah—

9 Sampai waktunya akan da-
tang ketika akan diungkapkan 
kepadamu dari tempat yang 
tinggi, kapan a Kota b Yerusalem 
Baru akan dipersiapkan, agar 
kamu boleh c berkumpul menjadi 
satu, agar kamu boleh menjadi 
d umat- Ku dan Aku akan men-
jadi Allahmu.

10 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa hamba- Ku 
a Edward Partridge hendaknya 
berdiri pada jabatan yang pa-
danya telah Aku tetapkan dia. 
Dan akan terjadi, bahwa jika dia 
melanggar b yang lain akan dite-
tapkan sebagai penggantinya. 
Demikianlah. Amin.

11 Lagi Aku berfirman kepa-
damu, bahwa tidak akan di-
berikan kepada siapa pun 
untuk pergi a mengkhotbahkan 
Injil- Ku, atau untuk memba-
ngun gereja- Ku, kecuali dia b di-
tahbiskan oleh seseorang yang 
memiliki c wewenang, dan di-
ketahui oleh gereja bahwa dia 
memiliki wewenang dan telah 
secara resmi ditahbiskan oleh 
kepala gereja.

12 Dan lagi, a penatua, imam 
dan pengajar gereja ini hen-
daknya b mengajarkan asas- asas 
Injil- Ku, yang ada dalam c Alki-
tab dan d Kitab Mormon, yang 
di dalamnya adalah kegenapan 
e Injil.

13 Dan mereka hendaknya 
mengamati a perjanjian dan pa-
sal gereja untuk melakukannya, 
dan ini akan menjadi ajaran me-
reka, sebagaimana mereka akan 
diarahkan oleh Roh.

14 Dan Roh akan diberikan ke-
padamu melalui a doa dengan 
iman; dan jika kamu tidak me-
nerima b Roh janganlah kamu 
mengajar.

15 Dan semua ini kamu akan 
berusaha keras lakukan seperti 
yang telah Aku perintahkan me-
ngenai ajaranmu, sampai kege-
napan a tulisan suci- Ku diberikan.

1 6   D a n  s a a t  k a m u  a k a n 
mengangkat suaramu melalui 
a Penghibur, kamu hendaknya 
berbicara dan bernubuat seperti 
yang tampaknya baik bagi- Ku;

17 Karena, lihatlah, Penghibur 
mengetahui segala sesuatu, dan 
memberikan kesaksian tentang 
Bapa dan Putra.
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 18 a Kel. 20:13–17;  
Mat. 5:21–37;  
2 Ne. 9:35;  
Mosia 13:21–24;  
3 Ne. 12:21–37.

  b pts Membunuh.
 19 a pts Hukuman Mati.
 20 a pts Mencuri.
 21 a pts Dusta;  

Jujur, Kejujuran.
 22 a pts Kasih;  

Pernikahan.

  b Kej. 2:23–24;  
Ef. 5:25, 28–33.

 23 a Mat. 5:28; 3 Ne. 12:28;  
A&P 63:16.  
pts Nafsu.

 24 a pts Perzinaan.
 25 a pts Pertobatan.
  b Yoh. 8:3–11.  

pts Mengampuni.
 26 a 2 Ptr. 2:20–22;  

A&P 82:7.
 27 a pts Gosip.

 28 a pts Ekskomunikasi.
 29 a Yoh. 14:15, 21.
  b pts Pelayanan.
  c pts Patuh, Kepatuhan.
 30 a Mosia 4:16–26;  

Alma 1:27.  
pts Miskin.

  b pts Mempersucikan.
  c pts Kesejahteraan.
 31 a Mosia 2:17.  

pts Sedekah.
  b pts Miskin.

18 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepada gereja. Ja-
nganlah engkau a membunuh; 
dan dia yang b membunuh ti-
dak akan memperoleh pengam-
punan di dunia ini, tidak juga di 
dunia yang akan datang.

19 Dan lagi, Aku berfirman, ja-
nganlah engkau membunuh; te-
tapi dia yang membunuh akan 
a mati.

20 Janganlah engkau a mencuri; 
dan dia yang mencuri dan tidak 
mau bertobat akan diusir.

21 Janganlah engkau a berdusta; 
dia yang berdusta dan tidak 
mau bertobat akan diusir.

22 Engkau hendaknya a me-
ngasihi istrimu dengan segenap 
hatimu, dan hendaknya b meng-
ikatkan diri kepadanya dan bu-
kan kepada yang lain.

23 Dan dia yang memandang 
kepada seorang wanita sehingga 
a bernafsu terhadapnya akan me-
nyangkal iman, dan tidak akan 
memiliki Roh; dan jika dia tidak 
bertobat dia akan diusir.

24 Janganlah engkau berbuat 
a zina; dan dia yang berbuat 
zina, dan tidak bertobat, akan 
diusir.

25 Tetapi dia yang telah ber-

buat zina dan a bertobat dengan 
segenap hatinya, dan mening-
galkannya, dan tidak melaku-
kannya lagi, hendaknya engkau 
b ampuni;

26 Tetapi jika dia melakukan-
nya a lagi, dia hendaknya tidak 
diampuni, tetapi akan diusir.

27 Janganlah engkau a berbicara 
jahat tentang sesamamu, jangan 
juga mendatangkan kepadanya 
bahaya apa pun.

2 8   E n g k a u  m e n g e t a h u i 
hukum- Ku mengenai hal- hal ini 
diberikan dalam tulisan suci- Ku; 
dia yang berdosa dan tidak ber-
tobat akan a diusir.

29 Jika engkau a mengasihi- Ku 
hendaknya engkau b melayani-  
K u  d a n  c m e n a a t i  s e g a l a 
perintah- Ku.

30 Dan lihatlah, engkau hen-
daknya mengingat yang a mis-
kin, dan b mempersucikan harta 
milikmu untuk c tunjangan me-
reka apa yang engkau miliki un-
tuk diberikan kepada mereka, 
dengan perjanjian dan akta yang 
tak dapat dilanggar.

31 Dan sejauh kamu a membe-
rikan harta kekayaanmu kepada 
yang b miskin, kamu akan mela-
kukannya bagi- Ku; dan itu akan 
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diletakkan di hadapan c uskup 
gereja- Ku dan para penasihat-
nya, dua dari para penatua, atau 
imam tinggi, sebagaimana akan 
dia tugaskan atau telah tugaskan 
dan d tetapkan untuk tujuan itu.

32 Dan akan terjadi, bahwa se-
telah itu diletakkan di hadapan 
uskup gereja- Ku, dan setelah 
dia menerima kesaksian ini me-
ngenai a persucian harta milik 
gereja- Ku, bahwa itu tidak da-
pat diambil dari gereja, sejalan 
dengan perintah- perintah- Ku, 
setiap orang akan dijadikan b ber-
tanggung jawab kepada- Ku, c pe-
tugas pengawasan atas harta 
miliknya sendiri, atau apa yang 
telah dia terima menurut persu-
cian, sebanyak yang cukup bagi 
dirinya dan d keluarganya.

33 Dan lagi, jika akan ada 
harta milik di tangan gereja, 
atau individu siapa pun dari-
nya, lebih daripada yang perlu 
untuk tunjangan mereka sete-
lah persucian yang pertama ini, 
yang adalah a sisa untuk diper-
sucikan kepada uskup, itu akan 
disimpan untuk melayani me-
reka yang tidak memiliki, dari 
waktu ke waktu, agar setiap 
orang yang memiliki kebutuhan 
boleh disediakan secukupnya 
dan menerima menurut ke-
inginannya.

34 Oleh karena itu, sisanya 
akan disimpan dalam gudang 
penyimpanan- Ku, untuk me-
layani yang miskin dan yang 
membutuhkan, sebagaimana di-
tetapkan oleh dewan tinggi ge-
reja, dan uskup dan dewannya;

35 Dan untuk tujuan mem-
beli tanah demi manfaat umum 
gereja, dan membangun ru-
mah ibadat, dan membangun 
a Yerusalem Baru yang setelah ini 
akan diungkapkan—

36 Agar umat perjanjian- Ku 
boleh dikumpulkan menjadi 
satu pada hari itu ketika Aku 
akan a datang ke b bait suci- Ku. 
Dan ini Aku lakukan demi ke-
selamatan umat- Ku.

37 Dan akan terjadi, bahwa 
dia yang berdosa dan tidak ber-
tobat akan a diusir dari gereja, 
dan tidak akan menerima lagi 
apa yang telah dia b persuci-
kan bagi yang miskin dan yang 
membutuhkan dari gereja- Ku,  
atau dengan perkataan lain, 
 bagi- Ku—

38 Karena sejauh kamu a me-
lakukannya bagi yang paling 
rendah dari mereka ini, kamu 
melakukannya bagi- Ku.

39 Karena akan terjadi, apa 
yang Aku firmankan melalui 
mulut para nabi- Ku akan dige-
napi; karena Aku akan memper-

 31 c pts Uskup.
  d pts Penetapan.
 32 a A&P 51:4.
  b A&P 72:3–11.  

pts Tanggung Jawab.
  c pts Petugas 

Pengawasan.

  d A&P 51:3.
 33 a A&P 42:55; 51:13;  

119:1–3.
 35 a pts Sion;  

Yerusalem Baru.
 36 a A&P 36:8.
  b Mal. 3:1.

 37 a A&P 41:5; 50:8–9.  
pts Ekskomunikasi.

  b pts Mempersucikan.
 38 a Mat. 25:34–40.  

pts Kasih Amal;  
Kesejahteraan.
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sucikan kekayaan dari mereka 
yang memeluk Injil- Ku di antara 
orang- orang bukan Israel ke-
pada yang miskin dari umat- Ku 
yang adalah dari bani Israel.

40 Dan lagi, janganlah engkau 
a sombong dalam hatimu; biarlah 
segala b pakaianmu bersahaja, 
dan keindahannya adalah kein-
dahan dari pekerjaan tanganmu 
sendiri;

41 Dan biarlah segala hal di-
lakukan dalam kebersihan di 
hadapan- Ku.

42 Janganlah engkau a bermalas- 
malas; karena dia yang bermalas- 
malas tidak akan makan roti 
tidak juga mengenakan pakaian 
pekerja.

43 Dan barang siapa di antara 
kamu a sakit, dan tidak memi-
liki iman untuk disembuhkan, 
tetapi percaya, akan dirawat 
dengan segala kelembutan, de-
ngan tumbuhan berkhasiat dan 
makanan yang mudah dicerna, 
dan itu bukan melalui tangan 
musuh.

44 Dan penatua gereja, dua 
atau lebih, hendaknya dipang-
gil, dan hendaknya berdoa dan 
a menumpangkan tangan me-
reka ke atas diri mereka dalam 
nama- Ku; dan jika mereka mati 

mereka akan b mati bagi- Ku, dan 
jika mereka hidup mereka akan 
hidup bagi- Ku.

45 Engkau hendaknya a hidup 
bersama dalam b kasih, sede-
mikian rupa sehingga engkau 
akan c menangis karena kehi-
langan mereka yang mati, dan 
lebih khusus bagi mereka yang 
tidak memiliki d harapan untuk 
kebangkitan yang mulia.

46 Dan akan terjadi bahwa me-
reka yang mati di dalam Aku 
tidak akan mengenyam a kema-
tian, karena akan b manis bagi 
mereka;

47 Dan mereka yang tidak mati 
di dalam Aku, celakalah mereka, 
karena kematian mereka pahit.

48 Dan lagi ,  akan ter jadi 
bahwa dia yang memiliki a iman 
kepada- Ku untuk b disembuh-
kan, dan tidak c ditetapkan pada 
kematian, akan disembuhkan.

49 Dia yang memiliki iman un-
tuk melihat akan melihat.

50 Dia yang memiliki iman 
untuk mendengar akan men-
dengar.

51 Yang lumpuh yang memi-
liki iman untuk melompat akan 
melompat.

52 Dan mereka yang tidak me-
miliki iman untuk melakukan 

 40 a Ams. 16:5.  
pts Kesombongan.

  b pts Kesahajaan.
 42 a A&P 68:30–32.  

pts Malas, 
Kemalasan.

 43 a pts Sakit.
 44 a pts Pelayanan bagi 

yang Sakit;  
Penumpangan 

Tangan.
  b Rm. 14:8;  

Why. 14:13;  
A&P 63:49.

 45 a 1 Yoh. 4:16, 20–21.
  b pts Kasih.
  c Alma 28:11–12.
  d 1 Kor. 15:19–22.  

pts Harapan.
 46 a pts Kematian 

Jasmani.
  b Why. 14:13.
 48 a A&P 46:19.  

pts Iman.
  b pts Penyembuhan.
  c Pkh. 3:1–2;  

Kis. 17:26;  
Ibr. 9:27;  
A&P 122:9.
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hal- hal ini ,  tetapi percaya 
kepada- Ku, memiliki kuasa un-
tuk menjadi a putra- Ku; dan se-
jauh mereka tidak melanggar 
hukum- Ku engkau hendaknya 
b menanggung kelemahan me-
reka.

53 Engkau hendaknya ber-
diri pada tempat a tugas penga-
wasanmu.

54 Janganlah engkau mengam-
bil pakaian saudaramu; engkau 
hendaknya membayar untuk 
apa yang akan engkau terima 
dari saudaramu.

55 Dan jika engkau a menda-
patkan lebih daripada apa yang 
akan menjadi tunjanganmu, 
engkau hendaknya membe-
rikannya ke dalam b gudang 
penyimpanan- Ku, agar segala 
hal boleh dilakukan menurut 
apa yang telah Aku firmankan.

56 Engkau hendaknya me-
minta, dan a tulisan suci- Ku akan 
diberikan seperti yang telah Aku 
tetapkan, dan itu akan b dilesta-
rikan dalam keamanan;

57 Dan adalah arif bahwa eng-
kau hendaknya diam menge nai-
nya, dan tidak mengajarkannya 
sampai kamu telah menerima-
nya dengan lengkap.

58 Dan Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah bahwa 

pada waktu itu kamu hendak-
nya mengajarkannya kepada 
semua orang; karena itu akan di-
ajarkan kepada a segala bangsa, 
kaum, bahasa dan khalayak.

59 Engkau hendaknya meng-
ambil apa yang telah engkau 
terima, yang telah diberikan ke-
padamu dalam tulisan suci- Ku 
untuk sebuah hukum, un-
tuk menjadi hukum- Ku untuk 
mengatur gereja- Ku;

60 Dan dia yang a melakukan 
menurut hal- hal ini akan disela-
matkan, dan dia yang tidak me-
lakukannya akan b dilaknat jika 
dia melanjutkan demikian.

61 Jika engkau akan meminta, 
engkau akan menerima a wahyu 
demi wahyu, b pengetahuan 
demi pengetahuan, agar eng-
kau boleh mengetahui c misteri 
dan d hal damai—apa yang mem-
bawa e sukacita, apa yang mem-
bawa kehidupan yang kekal.

62 Engkau hendaknya me-
minta, dan akan diungkap-
kan kepadamu pada waktu- Ku 
sendiri yang tepat di mana 
a Yerusalem Baru akan dibangun.

63 Dan lihatlah, akan terjadi 
bahwa para hamba- Ku akan di-
utus ke timur dan ke barat, ke 
utara dan ke selatan.

64 Dan bahkan sekarang, 

 52 a pts Putra dan 
Putri Allah.

  b Rm. 15:1.  
pts Penemanan.

 53 a pts Petugas 
Pengawasan.

 55 a A&P 82:17–19; 
119:1–3.

  b A&P 42:34; 51:13.

 56 a A&P 45:60–61.
  b pts Tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
 58 a A&P 1:2.
 60 a A&P 41:5.  

pts Patuh, Kepatuhan.
  b Musa 5:15.  

pts Laknat.
 61 a pts Wahyu.

  b Abr. 1:2.  
pts Kesaksian;  
Pengetahuan.

  c A&P 63:23.  
pts Misteri Allah.

  d A&P 39:6.
  e pts Sukacita.
 62 a A&P 57:1–5.
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biarlah dia yang pergi ke timur 
mengajar mereka yang akan di-
insafkan untuk melarikan diri 
ke a barat, dan ini sebagai akibat 
dari apa yang akan datang ke 
atas bumi, dan dari b komplotan 
rahasia.

65 Lihatlah, engkau hendak-
nya menepati segala hal ini, dan 
akan besarlah pahalamu; ka-
rena kepadamu diberikan un-
tuk mengetahui misteri- misteri 
kerajaan, tetapi kepada dunia ti-
daklah diberikan untuk menge-
tahuinya.

66 Kamu hendaknya menepati 
hukum- hukum yang telah kamu 
terima dan setialah.

67  Dan kamu akan sete-
lah ini menerima a perjanjian- 
perjanjian gereja, sebagaimana 
akan cukup untuk menegak-
kanmu, baik di sini maupun di 
Yerusalem Baru.

68 Oleh karena itu, dia yang 
kekurangan a kebijaksanaan, bi-
arlah dia meminta dari- Ku, dan 
Aku akan memberinya dengan 
murah hati dan tidak mence-
lanya.

69 Angkat hatimu dan bersu-
kacitalah, karena kepadamu a ke-
rajaan, atau dengan perkataan 
lain, b kunci- kunci gereja telah 
diberikan. Demikianlah. Amin.

70 a Imam dan b pengajar hen-

daknya memiliki c tugas penga-
wasan mereka, bahkan seperti 
anggota.

71 Dan penatua atau imam 
tinggi yang ditetapkan untuk 
membantu uskup sebagai pena-
sihat dalam segala hal, mestilah 
ditunjang keluarga mereka dari 
harta milik yang a dipersucikan 
kepada uskup, demi kebaikan 
yang miskin, dan untuk tujuan 
lain, sebagaimana sebelumnya 
disebutkan;

72 Atau mereka mesti mene-
rima pembayaran yang adil un-
tuk segala pelayanan mereka, 
apakah tugas pengawasan atau 
yang lainnya, sebagaimana bo-
leh dianggap terbaik atau dipu-
tuskan oleh para penasihat dan 
uskup.

73 Dan uskup, juga, hendak-
nya menerima tunjangannya, 
atau pembayaran yang adil un-
tuk segala pelayanannya di da-
lam gereja.

74 Lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
bahwa orang siapa pun di an-
tara kamu, setelah menyingkir-
kan pasangan mereka karena 
alasan a percabulan, atau dengan 
perkataan lain, jika mereka akan 
bersaksi di hadapanmu dengan 
segala kerendahan hati bahwa 
inilah keadaannya, janganlah 

 64 a A&P 45:64.
  b pts Komplotan 

Rahasia.
 67 a A&P 82:11–15.
 68 a Yak. 1:5.  

pts Kebijaksanaan.
 69 a pts Kerajaan Allah.

  b Mat. 16:19;  
A&P 65:2.  
pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 70 a pts Imam, 
Imamat Harun.

  b pts Pengajar, 

Imamat Harun.
  c pts Petugas 

Pengawasan.
 71 a pts Mempersucikan.
 74 a pts Pelanggaran 

Moral;  
Percabulan.
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kamu mengusir mereka dari an-
tara kamu;

75 Tetapi jika kamu mendapati 
bahwa siapa pun telah mening-
galkan pasangan mereka demi 
a perzinaan, dan mereka sendiri 
adalah yang bersalah, dan pa-
sangan mereka masih hidup, 
mereka hendaknya b diusir dari 
antara kamu.

76 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa kamu hen-
daknya a waspada dan hati- hati, 
dengan semua pertanyaan, agar 
kamu tidak menerima orang se-
macam itu di antara kamu jika 
mereka telah menikah;

77 Dan jika mereka belum me-
nikah, mereka hendaknya ber-
tobat dari segala dosa mereka 
atau kamu tidak akan menerima 
mereka.

78 Dan lagi, setiap orang yang 
termasuk dalam gereja Kristus 
ini, hendaknya berusaha keras 
untuk menaati semua perintah 
dan perjanjian gereja.

79 Dan akan terjadi, bahwa jika 
siapa pun di antara kamu a mem-
bunuh mereka akan diserahkan 
dan diurus menurut hukum ne-
gara; karena ingatlah bahwa 
dia tidak memperoleh pengam-
punan; dan itu akan dibuktikan 
menurut hukum negara.

80 Dan jika siapa pun pria 
atau wanita berbuat zina, pria 
atau wanita itu hendaknya di-
adili di hadapan dua penatua 

gereja, atau lebih, dan setiap 
kata hendaknya ditegakkan ter-
hadap pria atau wanita itu oleh 
dua saksi dari gereja, dan bu-
kan dari musuh; tetapi jika ada 
lebih dari dua saksi itu lebih  
baik.

81 Tetapi pria atau wanita itu 
hendaknya dihukum oleh mu-
lut dua saksi; dan penatua hen-
daknya meletakkan perkara itu 
di hadapan gereja, dan gereja 
akan mengangkat tangan me-
reka terhadap pria atau wanita 
itu, agar mereka boleh diurus 
menurut hukum Allah.

82 Dan jika dapat, adalah perlu 
bahwa uskup hadir juga.

83 Dan demikianlah hendak-
nya kamu lakukan dalam se-
gala perkara yang akan datang 
di  hadapanmu.

84 Dan jika seorang pria atau 
wanita merampok, pria atau wa-
nita itu akan diserahkan pada 
hukum negara.

85 Dan jika pria atau wanita 
a mencuri, pria atau wanita itu 
akan diserahkan pada hukum 
negara.

86 Dan jika pria atau wanita 
a berdusta, pria atau wanita itu 
akan diserahkan pada hukum 
negara.

87 Dan jika pria atau wanita 
melakukan cara kedurhakaan 
apa pun, pria atau wanita itu 
akan diserahkan pada hukum, 
bahkan yang dari Allah.

 75 a pts Perzinaan.
  b pts Ekskomunikasi.
 76 a pts Berjaga.

 79 a pts Membunuh.
 85 a pts Mencuri.
 86 a pts Dusta;  

Jujur, Kejujuran.
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 88 a pts Saudara 
Laki- Laki;  

Saudara Perempuan.
  b Mat. 18:15–17.

  c pts Pengakuan.
 90 a pts Penderaan.

88 Dan jika a saudara laki- laki 
atau saudara perempuanmu 
b bersalah terhadapmu, engkau 
hendaknya mengajak pria atau 
wanita itu di antara pria atau 
wanita itu dan engkau sendiri; 
dan jika pria atau wanita itu 
c mengaku engkau hendaknya 
berdamai.

89 Dan jika pria atau wanita 
itu tidak mengaku engkau hen-
daknya menyerahkan pria atau 
wanita itu kepada gereja, bukan 
kepada anggota, tetapi kepada 
penatua. Dan itu akan dilakukan 
dalam suatu pertemuan, dan itu 
bukan di hadapan dunia.

90 Dan jika saudara laki- laki 
atau saudara perempuanmu ber-
salah terhadap banyak orang, 
pria atau wanita itu hendak-
nya a didera di hadapan banyak 
orang.

91 Dan jika siapa pun bersalah 
secara terbuka, pria atau wanita 
itu hendaknya dihardik dengan 
terbuka, agar pria atau wanita 
itu boleh menjadi malu. Dan jika 
pria atau wanita itu tidak meng-
aku, pria atau wanita itu akan 
diserahkan pada hukum Allah.

92 Jika siapa pun bersalah se-
cara rahasia, pria atau wanita 
itu akan dihardik secara raha-
sia, agar pria atau wanita itu bo-
leh memiliki kesempatan untuk 
mengaku secara rahasia kepada 
pria atau wanita yang telah pria 
atau wanita itu salahi, dan ke-
pada Allah, agar gereja boleh ti-
dak berbicara dengan mencela 
tentang pria atau wanita itu.

93 Dan demikianlah hendak-
nya kamu berlaku dalam se-
gala hal.

BAGIAN 43
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, pada bulan Februari 1831. Pada waktu ini beberapa anggota 
Gereja terganggu oleh orang orang yang membuat pernyataan palsu 
sebagai pewahyu. Nabi bertanya kepada Tuhan dan menerima komu
nikasi ini yang ditujukan kepada penatua Gereja. Bagian pertama 
berurusan dengan masalah pengaturan Gereja; bagian akhir memuat 
suatu peringatan yang mesti penatua berikan kepada bangsa bangsa 
di bumi.

1–7, Wahyu dan perintah datang 
hanya melalui orang yang ditetap
kan; 8–14, Para Orang Suci diku
duskan melalui bertindak dalam 

segala kekudusan di hadapan 
Tuhan; 15–22, Para penatua diu
tus untuk menyerukan pertobatan 
dan mempersiapkan orang untuk 
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43 2 a A&P 42.
  b pts Perintah- Perintah 

Allah;  
Wahyu.

 3 a Yoh. 15:4.

 4 a A&P 28:2–3.
 6 a A&P 46:7.  

pts Menipu.
 7 a pts Penahbisan.
  b Mat. 7:13–14;  

2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Ne. 14:13–14;  
A&P 22.

 8 a A&P 88:77.
 9 a pts Pengudusan.

hari Tuhan yang besar; 23–28, 
Tuhan memanggil orang dengan 
suara Nya sendiri dan melalui ke
kuatan alam; 29–35, Milenium dan 
pengikatan Setan akan datang.

Hai simaklah, kamu penatua 
gereja- Ku, dan pasanglah telinga 
terhadap firman yang akan Aku 
firmankan kepadamu.

2 Karena lihatlah, sesungguh-
nya, sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa kamu 
telah menerima sebuah perintah 
untuk a hukum bagi gereja- Ku, 
melalui dia yang telah Aku te-
tapkan bagimu untuk mene-
rima b perintah dan wahyu dari 
tangan- Ku.

3 Dan ini akan kamu ketahui 
dengan pasti—bahwa tak ada 
seorang pun yang lain ditetap-
kan bagimu untuk menerima 
perintah dan wahyu sampai dia 
diambil, jika dia a tinggal di da-
lam Aku.

4 Tetapi sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa a tak seorang 
pun yang lain yang ditetapkan 
pada karunia ini kecuali mela-
lui dia; karena jika itu diambil 
darinya dia tidak akan memiliki 
kuasa kecuali menetapkan yang 
lain sebagai penggantinya.

5 Dan ini akan menjadi sebuah 
hukum bagimu, bahwa kamu ti-
dak menerima ajaran- ajaran dari 

siapa pun yang akan datang di 
hadapanmu sebagai wahyu atau 
perintah;

6 Dan ini Aku berikan kepa-
damu agar kamu boleh tidak 
a tertipu, agar kamu boleh tahu 
itu bukan dari- Ku.

7 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
dia yang a ditahbiskan oleh- Ku 
akan masuk pada b gerbang itu 
dan ditahbiskan seperti yang 
telah Aku beri tahukan kepa-
damu sebelumnya, untuk meng-
ajarkan wahyu- wahyu itu yang 
telah kamu terima dan akan te-
rima melalui dia yang telah Aku 
tetapkan.

8 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
memberi kepadamu sebuah 
perintah, bahwa ketika kamu 
dihimpun bersama kamu hen-
daknya a memberi petunjuk dan 
meneguhkan satu sama lain, 
agar kamu boleh mengetahui ba-
gaimana bertindak dan menga-
rahkan gereja- Ku, bagaimana 
bertindak atas pokok hukum 
dan perintah- Ku, yang telah 
Aku berikan.

9 Dan demikianlah kamu akan 
menjadi terlatih dalam hukum 
gereja- Ku, dan a dikuduskan 
oleh apa yang telah kamu te-
rima, dan kamu akan mengi-
katkan dirimu untuk bertindak 
dalam segala kekudusan di 
hadapan- Ku—
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 10 a Alma 12:10.
  b Mrk. 4:25.
 11 a pts Dosa.
 12 a pts Mendukung 

Pemimpin Gereja.
 13 a pts Misteri Allah.
 14 a pts Murni, 

Kemurnian.
 15 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
  b pts Mengajar—

Mengajar 
dengan Roh.

 16 a pts Ilham.
  b pts Pengudusan.
  c Luk. 24:49;  

A&P 38:32; 95:8–9; 
110:8–10.

 17 a A&P 29:8.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b Mal. 4:5;  

A&P 2:1; 34:6–9.
 18 a Yl. 2:11;  

A&P 133:50.
  b Yl. 2:10; 3:16;  

A&P 45:48.
  c A&P 88:87.
  d A&P 29:13; 45:45.
  e pts Kebangkitan.
  f A&P 76:85; 

88:100–101.
  g Morm. 9:13–14.

10 Agar sejauh kamu melaku-
kan ini, kemuliaan akan a ditam-
bahkan pada kerajaan yang telah 
kamu terima. Sejauh kamu ti-
dak melakukannya, akan b di-
ambil, bahkan apa yang telah 
kamu terima.

11 Tahirkanlah kamu dari a ke-
durhakaan yang ada di antara 
kamu; kuduskanlah dirimu di 
hadapan- Ku;

12 Dan jika kamu menghasrat-
kan kemuliaan kerajaan, tetap-
kanlah kamu hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., dan a sokonglah dia 
di hadapan- Ku melalui doa de-
ngan iman.

13 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa jika kamu 
menghasratkan a misteri- misteri 
kerajaan, sediakanlah baginya 
makanan dan pakaian, dan apa 
pun yang dia butuhkan untuk 
merampungkan pekerjaan de-
ngan apa Aku telah memerin-
tahkannya;

14 Dan jika kamu tidak melaku-
kannya dia akan tinggal bagi me-
reka yang telah menerimanya, 
agar Aku boleh mencadangkan 
bagi diri- Ku suatu umat yang 
a murni di hadapan- Ku.

15 Lagi Aku berfirman, simak-

lah kamu penatua gereja- Ku, 
yang telah Aku tetapkan: Kamu 
tidak diutus untuk diajar, tetapi 
untuk a mengajar anak- anak ma-
nusia apa yang telah Aku taruh 
ke dalam tanganmu melalui ku-
asa b Roh- Ku;

16 Dan kamu mesti a diajar dari 
tempat yang tinggi. b Kudus-
kanlah dirimu dan kamu akan 
c diberkahi dengan kuasa, agar 
kamu boleh memberi bahkan se-
perti yang telah Aku firmankan.

17 Simaklah kamu, karena, li-
hatlah, a hari Tuhan yang b besar 
sudah di depan mata.

18 Karena harinya datang ke-
tika Tuhan akan menyuarakan 
a suara- Nya dari surga; langit 
akan b berguncang dan tanah 
akan c bergetar, dan d sangkakala 
Allah akan berbunyi baik lama 
maupun nyaring, dan akan me-
ngatakan kepada bangsa- bangsa 
yang tidur: Kamu orang suci 
e bangkit dan hiduplah; kamu 
pendosa f tinggal dan g tidurlah 
sampai akan Aku panggil lagi.

19 Karenanya persiapkanlah 
dirimu agar jangan kamu dite-
mukan di antara yang jahat.

20 Angkat suaramu dan ja-
nganlah menahan diri. Mintalah 
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 21 a 2 Ne. 27:2;  
A&P 88:90.

 24 a Mat. 23:37;  
3 Ne. 10:4–6.

  b pts Pemberontakan.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b Mat. 23:34.  

pts Nabi.
  c A&P 7:6; 130:4–5.
  d Yer. 24:10;  

Am. 4:6;  
A&P 87:6;  
JS—M 1:29.

  e pts Belas Kasihan.

  f pts Baka, Kebakaan;  
Kehidupan Kekal;  
Keselamatan.

 28 a Yakub 5:71;  
A&P 33:3.  
pts Kebun Tuhan.

kepada bangsa- bangsa untuk 
bertobat, baik tua maupun muda, 
baik yang terikat maupun yang 
bebas, mengatakan: Persiapkan-
lah dirimu untuk hari Tuhan 
yang besar;

21 Karena jika Aku, yang ada-
lah seorang manusia, meng-
angkat suara- Ku dan meminta 
kepadamu untuk bertobat, dan 
kamu membenci- Ku, apa yang 
akan kamu katakan ketika masa-
nya datang ketika a guntur akan 
menyuarakan suaranya dari 
ujung- ujung bumi, berbicara 
pada telinga dari segala yang hi-
dup, mengatakan—Bertobatlah, 
dan bersiaplah bagi hari Tuhan 
yang besar?

22 Ya, dan lagi, ketika kilat 
akan melintas dari timur ke ba-
rat, dan akan menyuarakan 
suaranya kepada segala yang 
hidup, dan membuat telinga se-
muanya berdenging yang men-
dengar, mengatakan perkataan 
ini—Bertobatlah kamu, karena 
hari Tuhan yang besar telah da-
tang?

23 Dan lagi, Tuhan akan me-
nyuarakan suara- Nya dari 
surga, memfirmankan: Simak-
lah, hai kamu bangsa- bangsa di 
bumi, dan dengarlah firman dari 
Allah itu yang menjadikanmu.

24 Hai, kamu bangsa- bangsa di 

bumi, betapa sering hendak Aku 
kumpulkan kamu bersama ba-
gaikan seekor a induk ayam me-
ngumpulkan anak- anaknya di 
bawah sayapnya, tetapi kamu 
b tidak mau!

25 Betapa sering telah Aku 
a minta kamu melalui mulut 
para b hamba- Ku, dan melalui 
c pelayanan para malaikat, dan 
melalui suara- Ku sendiri, dan 
melalui suara guntur, dan mela-
lui suara kilat, dan melalui suara 
angin ribut, dan melalui suara 
gempa bumi, dan badai es yang 
hebat, dan melalui suara d ben-
cana kelaparan dan sampar dari 
setiap jenis, dan melalui suara 
yang keras dari sangkakala, dan 
melalui suara penghakiman, dan 
melalui suara e belas kasihan se-
panjang hari, dan melalui suara 
kemuliaan dan kehormatan dan 
kekayaan kehidupan kekal, dan 
akan menyelamatkanmu dengan 
f keselamatan abadi, tetapi kamu 
tidak mau!

26 Lihatlah, masanya telah da-
tang, ketika cawan kemurkaan 
dari keberangan- Ku penuh.

27 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ini-
lah firman Tuhan Allahmu.

28 Karenanya, bekerjalah 
kamu, a bekerjalah kamu di da-
lam kebun- Ku untuk terakhir 
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 29 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 30 a pts Milenium.
 31 a 1 Ne. 22:26.  

pts Iblis.
  b A&P 45:55; 

84:100; 88:110.
  c Why. 20:3;  

Yakub 5:77;  

A&P 29:22.
  d pts Dunia—

Akhir dunia.
 32 a pts Saleh, Kesalehan.
  b 1 Kor. 15:51–52;  

A&P 63:51; 101:31.  
pts Kebangkitan.

 33 a Mat. 3:12.
  b pts Yesus 

Kristus—Hakim.
 34 a pts Juruselamat.
  b JS—M 1:37.
  c A&P 84:61; 100:7–8.
  d pts Merenungkan.
  e pts Pikiran.
 35 a Rm. 12:3;  

A&P 18:21.

BAGIAN 44
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Kirtland, Ohio, pada penghujung bulan Februari 1831. 
Sesuai dengan persyaratan yang di dalam ini dinyatakan, Gereja 
menetapkan suatu konferensi untuk diadakan pada awal bulan Juni 
berikutnya.

1–3, Para penatua mesti berhim
pun dalam konferensi; 4–6, Mereka 
mesti mengatur menurut hukum 
negara dan mengurus yang miskin.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu para ham-
baku, adalah arif menurut- Ku 
bahwa penatua gereja- Ku hen-
daknya dipanggil bersama, dari 

kalinya—untuk terakhir kali-
nya panggillah penghuni bumi.

29 Karena pada waktu- Ku 
sendiri yang tepat Aku akan 
a datang ke atas bumi untuk 
penghakiman, dan umat- Ku 
akan ditebus dan akan meme-
rintah bersama- Ku di atas bumi.

30 Karena a Milenium yang he-
bat, yang mengenainya telah 
Aku firmankan melalui mulut 
para hamba- Ku, akan datang.

31 Karena a Setan akan b diikat, 
dan ketika dia dilepaskan lagi 
dia hanya akan berkuasa un-
tuk suatu c masa yang singkat, 
dan kemudian datanglah d akhir 
dari bumi.

32 Dan dia yang hidup dalam 
a kesalehan akan b diubah dalam 

sekejap mata, dan bumi akan 
berlalu seolah- olah dengan api.

33 Dan yang jahat akan pergi 
ke dalam a api yang tak terpa-
damkan, dan akhir dari mereka 
tak seorang pun tahu yang di 
atas bumi, tidak juga akan per-
nah tahu, sampai mereka datang 
di hadapan- Ku pada b pengha-
kiman.

34 Simaklah kamu firman ini. 
Lihatlah, Aku adalah Yesus 
Kristus, a Juruselamat dunia. 
b Simpanlah baik- baik hal- hal ini 
dalam hatimu, dan biarlah c ke-
khusyukan akan kekekalan d ber-
diam dalam e pikiranmu.

35 a Bersungguh- sungguhlah. 
Taatilah segala perintah- Ku. De-
mikianlah. Amin.
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44 2 a Kis. 2:17.
 3 a pts Khotbah.
 4 a pts Insaf, Keinsafan.

  b A&P 98:5–7.
 5 a 2 Ne. 4:33.
 6 a Yak. 1:27.  

pts Iba;  
Kesejahteraan.

timur dan dari barat, dan dari 
utara dan dari selatan, melalui 
surat atau suatu cara lain.

2 Dan akan terjadi, bahwa se-
jauh mereka setia, dan menjalan-
kan iman kepada- Ku, Aku akan 
mencurahkan a Roh- Ku ke atas 
diri mereka pada hari ketika me-
reka berhimpun bersama.

3 Dan akan terjadi bahwa 
mereka akan pergi ke daerah- 
daerah sekitarnya, dan a meng-
khotbahkan pertobatan kepada 
orang- orang.

4 Dan banyak orang akan 
a diinsafkan, sedemikian rupa 
sehingga kamu akan mendapat-
kan kuasa untuk mengatur di-
rimu b menurut hukum manusia;

5 Agar a musuhmu boleh tidak 
memiliki kuasa atas kamu; agar 
kamu boleh dilindungi dalam 
segala sesuatu; agar kamu boleh 
dimungkinkan untuk menaati 
hukum- hukum- Ku; agar setiap 
ikatan boleh dipatahkan de-
ngan apa musuh berupaya un-
tuk menghancurkan umat- Ku.

6 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu mesti 
a mengunjungi yang miskin dan 
yang membutuhkan dan mela-
yani demi pertolongan mereka, 
agar mereka boleh dijaga sampai 
segala sesuatu boleh dilakukan 
menurut hukum- Ku yang telah 
kamu terima. Amin.

BAGIAN 45
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja, 
di Kirtland, Ohio, 7 Maret 1831. Sebagai pengantar catatan tentang 
wahyu ini, sejarah Joseph Smith menyatakan bahwa “pada usia Gereja 
ini . . . banyak laporan palsu . . . dan cerita cerita bodoh, diterbitkan 
.  .  . dan disebarkan, .  .  . untuk mencegah orang orang menyelidiki 
pekerjaan, atau memeluk kepercayaan ini. . . . Tetapi yang membuat 
para Orang Suci bersukacita, . . . saya menerima yang berikut.”

1–5, Kristus adalah pembela kita 
di hadapan Bapa; 6–10, Injil ada
lah utusan untuk mempersiap
kan jalan sebelum Tuhan; 11–15, 
Henokh dan saudara saudaranya 
diterima oleh Tuhan bagi Diri Nya; 
16–23, Kristus mengungkapkan 
tanda tanda kedatangan Nya se
bagaimana diberikan di atas Bukit 

Zaitun; 24–38, Injil akan dipu
lihkan, zaman orang orang bukan 
Israel akan digenapi, dan penyakit 
yang memusnahkan akan menutupi 
tanah itu; 39–47, Tanda, keajaiban, 
dan Kebangkitan akan menyertai 
Kedatangan Kedua; 48–53, Kristus 
akan berdiri di atas Bukit Zaitun, 
orang orang Yahudi akan melihat 
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45 1 a pts Gereja Yesus 
Kristus.

  b A&P 50:35.
  c Yer. 14:22;  

3 Ne. 9:15;  
A&P 14:9.  
pts Penciptaan.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Mat. 24:44.
  c Yer. 8:20; 

   A&P 56:16.  
pts Panen.

 3 a A&P 62:1.  
pts Pembela.

 4 a A&P 19:18–19.  
pts Pendamaian.

  b Ibr. 4:15.
  c Yoh. 12:28.
 5 a A&P 20:25; 35:2; 38:4.
  b Yoh. 3:16.

 6 a Ibr. 3:13;  
A&P 64:23–25.

 7 a Why. 1:8; 21:6;  
A&P 19:1.

  b Yoh. 1:5.
 8 a Mat. 10:1.  

pts Kuasa.
  b pts Mukjizat.
  c pts Putra dan 

Putri Allah.

luka pada tangan dan kaki Nya; 
54–59, Tuhan akan memerintah 
selama Milenium; 60–62, Nabi di
beri petunjuk untuk memulai pe
nerjemahan Perjanjian Baru, yang 
melaluinya informasi penting akan 
disingkapkan; 63–75, Para Orang 
Suci diperintahkan untuk berkum
pul dan membangun Yerusalem 
Baru, ke mana orang orang dari se
gala bangsa akan datang.

Simaklah, hai kamu umat 
a gereja- Ku, kepada siapa b ke-
rajaan telah diberikan; simak-
lah kamu dan pasanglah telinga 
terhadap Dia yang meletakkan 
landasan bumi, yang c menjadi-
kan langit dan segala isinya, dan 
oleh siapa segala sesuatu dijadi-
kan yang hidup, dan bergerak, 
dan yang ada.

2 Dan lagi Aku berfirman, si-
maklah suara- Ku, agar jangan 
a kematian akan mendatangimu; 
pada b jam ketika kamu tidak me-
mikirkannya musim panas akan 
berlalu, dan c panen berakhir, 
dan jiwamu tidak diselamatkan.

3 Dengarkanlah Dia yang ada-
lah a pembela di hadapan Bapa, 
yang membela perkaramu di 
hadapan- Nya—

4 Memfirmankan: Bapa, lihatlah 

a penderitaan dan kematian dari 
Dia yang b tak berdosa, kepada 
siapa Engkau sangat berkenan; 
lihatlah darah Putra- Mu yang te-
lah ditumpahkan, darah dari Dia 
yang Engkau berikan agar Eng-
kau sendiri boleh c dimuliakan;

5 Karenanya, Bapa, biarkanlah 
hidup saudara- saudara- Ku ini 
yang a percaya pada nama- Ku, 
agar mereka boleh datang 
kepada- Ku dan memperoleh 
b kehidupan abadi.

6 Simaklah, hai kamu umat 
gereja- Ku, dan kamu para pena-
tua dengarkanlah bersama, dan 
dengarlah suara- Ku saat disebut 
a hari ini, dan janganlah menge-
raskan hatimu;

7 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu bahwa 
Aku adalah a Alfa dan Omega, 
yang awal dan yang akhir, te-
rang dan kehidupan dunia—su-
atu b terang yang bersinar dalam 
kegelapan dan kegelapan itu ti-
dak memahaminya.

8 Aku datang kepada umat 
milik- Ku, dan umat milik- Ku ti-
dak menerima- Ku; tetapi kepada 
sebanyak yang menerima- Ku 
Aku berikan a kuasa untuk me-
lakukan banyak b mukjizat, dan 
untuk menjadi para c putra Allah; 
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 8 d pts Iman;  
Percaya, Kepercayaan.

  e A&P 14:7.
 9 a Yer. 31:31–34;  

Morm. 5:20.
  b pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
  c 2 Ne. 29:2.
  d Yes. 42:6;  

2 Ne. 10:9–18.

  e Mal. 3:1.
 10 a Yes. 41:21;  

A&P 50:10–12.
 11 a Musa 7:69.
 12 a tjs Kej. 14:30–34 

(Apendiks);  
A&P 38:4;  
Musa 7:21.

  b Musa 7:62–64.  
pts Sion.

 13 a Ibr. 11:13; 1 Ptr. 2:11.
 14 a Ibr. 11:8–13;  

Musa 7:63.
 16 a Mat. 24;  

Luk. 21:7–36;  
JS—M 1.

  b pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 17 a A&P 138:50.
  b pts Roh.

dan bahkan kepada mereka 
yang d percaya pada nama- Ku 
Aku berikan kuasa untuk men-
dapatkan e kehidupan kekal.

9 Dan demikian pula telah Aku 
kirimkan a perjanjian- Ku yang 
b abadi ke dunia, untuk menjadi 
terang bagi dunia, dan untuk 
menjadi c standar bagi umat- Ku, 
dan bagi d orang- orang bukan 
Israel untuk mencarinya, dan 
untuk menjadi e utusan di ha-
dapan muka- Ku untuk mem-
persiapkan jalan sebelum Aku.

10 Karenanya, datanglah kamu 
padanya, dan dengan dia yang 
datang Aku akan bertukar pi-
kiran seperti dengan manusia 
pada zaman dahulu, dan Aku 
akan memperlihatkan kepa-
damu a pemikiran- Ku yang kuat.

11 Karenanya, simaklah kamu 
bersama dan biarlah Aku mem-
perlihatkan kepadamu bahkan 
kebijaksanaan- Ku—kebijaksa-
naan dari Dia yang kamu kata-
kan adalah Allah a Henokh, dan 
saudara- saudaranya.

12 Yang a dipisahkan dari bumi, 
dan diterima bagi diri- Ku—
b kota yang dicadangkan sampai 
hari kesalehan akan datang—
hari yang dicari oleh semua 
orang kudus, dan mereka tidak 

menemukannya karena keja-
hatan dan kekejian;

13 Dan mengakui mereka ada-
lah a orang asing dan pengem-
bara di atas bumi;

14 Tetapi mendapatkan sebuah 
a janji bahwa mereka akan mene-
mukannya dan melihatnya da-
lam daging mereka.

15 Karenanya, simaklah dan 
Aku akan bertukar pikiran de-
nganmu, dan Aku akan berfir-
man kepadamu dan bernubuat, 
seperti kepada orang- orang 
pada zaman dahulu.

16 Dan Aku akan memperli-
hatkannya dengan gamblang se-
perti Aku a memperlihatkannya 
kepada para murid- Ku ketika 
Aku berdiri di hadapan mereka 
dalam daging, dan berfirman ke-
pada mereka, memfirmankan: 
Karena kamu telah bertanya 
kepada- Ku mengenai b tanda- 
tanda kedatangan- Ku, pada hari 
ketika Aku akan datang dalam 
kemuliaan- Ku dalam awan di 
langit, untuk menggenapi janji- 
janji yang telah Aku buat kepada 
leluhurmu,

17 Karena kamu telah meman-
dang a ketidakhadiran yang lama 
dari b rohmu dari tubuhmu men-
jadi suatu penawanan, Aku akan 
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 17 c pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  d 1 Ne. 10:12–14.  
pts Israel—
Pencerai- beraian 
Israel.

 22 a pts Dunia—Akhir 

dunia.
 24 a 2 Ne. 25:15.
 25 a Neh. 1:9; Yes. 11:12–14;  

1 Ne. 22:10–12;  
2 Ne. 21:12–14.

  b Luk. 21:24.
 26 a pts Zaman Akhir.

  b A&P 87; JS—M 1:23.
  c Luk. 21:26.
  d 2 Ptr. 3:3–10.
 28 a 1 Ne. 15:13.
  b pts Pemulihan Injil;  

Terang Kristus.
 29 a Yoh. 1:5.

memperlihatkan kepadamu ba-
gaimana hari penebusan akan 
datang, dan juga c pemulihan 
d Israel yang tercerai- berai.

18 Dan sekarang kamu me-
lihat bait suci ini yang ada di 
Yerusalem, yang kamu sebut ru-
mah Allah, dan musuhmu me-
ngatakan bahwa rumah ini tidak 
akan pernah roboh.

19 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
kemusnahan akan datang ke 
atas angkatan ini bagaikan 
pencuri pada malam hari, dan 
umat ini akan dihancurkan dan 
dicerai- beraikan ke antara se-
gala bangsa.

20 Dan bait suci ini yang kamu 
sekarang lihat akan diruntuhkan 
sehingga tidak akan ada yang 
tersisa satu batu pun di atas 
yang lain.

21 Dan akan terjadi, bahwa 
angkatan orang- orang Yahudi 
ini tidak akan berlalu sampai 
setiap kemusnahan yang telah 
Aku beri tahukan kepadamu 
mengenai mereka akan terjadi.

22 Kamu mengatakan bahwa 
kamu tahu bahwa a akhir dunia 
datang; kamu mengatakan juga 
bahwa kamu tahu bahwa langit 
dan bumi akan berlalu;

23 Dan dalam ini kamu me-
ngatakan dengan benar, karena 

demikianlah adanya; tetapi hal- 
hal ini yang telah Aku beri ta-
hukan kepadamu tidak akan 
berlalu sampai semua akan di-
genapi.

24 Dan ini telah Aku beri ta-
hukan kepadamu mengenai 
Yerusalem; dan ketika masa 
itu akan datang, sisanya akan 
a dicerai- beraikan ke antara se-
gala bangsa;

25 Tetapi mereka akan a di-
kumpulkan lagi; tetapi mereka 
akan tetap tinggal sampai za-
man b orang- orang bukan Israel 
digenapi.

26 Dan pada a masa itu akan 
terdengar tentang b peperangan 
dan desas- desus tentang pepe-
rangan, dan seluruh bumi akan 
berada dalam huru- hara, dan 
hati orang- orang akan c men-
ciut, dan mereka akan menga-
takan bahwa Kristus d menunda 
kedatangan- Nya sampai akhir 
bumi.

27 Dan kasih orang- orang akan 
menjadi dingin, dan kedurha-
kaan akan berlimpah ruah.

28 Dan ketika zaman a orang- 
orang bukan Israel telah datang, 
suatu b terang akan menerobos 
di antara mereka yang duduk 
dalam kegelapan, dan itu akan 
menjadi kegenapan Injil- Ku;

29 Tetapi mereka a tidak mene-
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 29 b Mat. 15:8–9.
  c A&P 3:6–8; 46:7;  

JS—S 1:19.
 31 a A&P 5:19–20; 

97:22–25.
 32 a A&P 101:21–22, 64.
  b Why. 16:11, 21.
 33 a A&P 43:18; 88:87–90.

  b A&P 63:33.
 35 a Mat. 24:6.
 37 a Mrk. 13:28;  

Luk. 21:29–31.
 39 a A&P 10:55–56.  

pts Patuh, Kepatuhan;  
Takut—Takut 
akan Allah.

  b 2 Ptr. 3:10–13;  
A&P 35:15–16;  
Musa 7:62.

  c pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  d pts Tanda- Tanda 
Zaman.

  e pts Putra Manusia.

rimanya; karena mereka tidak 
mengenali terang itu, dan me-
reka memalingkan b hati mereka 
dari- Ku karena c ajaran- ajaran 
manusia.

30 Dan dalam angkatan itu za-
man orang- orang bukan Israel 
akan digenapi.

31 Dan akan ada orang- orang 
yang berdiri dalam angkatan itu, 
yang tidak akan berlalu sampai 
mereka akan melihat a pencam-
bukan yang meluap; karena pe-
nyakit yang memusnahkan akan 
menutupi tanah itu.

32 Tetapi para murid- Ku akan 
a berdiri di tempat- tempat ku-
dus, dan tidak akan tergerak-
kan; tetapi di antara yang jahat, 
orang- orang akan mengangkat 
suara mereka dan b mengutuk 
Allah dan mati.

33 Dan akan ada a gempa bumi 
juga di berbagai ragam tempat, 
dan banyak kemusnahan; namun 
orang- orang akan mengeraskan 
hati mereka menentang- Ku, dan 
mereka akan mengambil b pe-
dang, seorang melawan yang 
lain, dan mereka akan saling 
membunuh.

34 Dan sekarang, ketika Aku 
Tuhan telah memfirmankan fir-
man ini kepada para murid- Ku, 
mereka bersusah hati.

35 Dan Aku berfirman kepada 
mereka: a Janganlah bersusah 
hati, karena, ketika segala sesu-
atu ini akan terjadi, kamu boleh 
mengetahui bahwa janji- janji 
yang telah dibuat kepadamu 
akan digenapi.

36 Dan ketika terang akan mu-
lai menerobos, akan terjadilah 
dengan mereka seperti sebuah 
perumpamaan yang akan Aku 
perlihatkan kepadamu—

37 Kamu memandang, dan 
melihat a pohon- pohon ara, dan 
kamu menyaksikannya dengan 
matamu, dan kamu mengata-
kan ketika itu mulai bertunas, 
dan daun- daunnya masih lunak, 
bahwa musim panas sekarang 
sudah di depan mata;

38 Demikianlah pula akan ter-
jadi pada masa itu ketika me-
reka akan menyaksikan hal- hal 
ini, kemudian mereka akan tahu 
bahwa jamnya sudah dekat.

39 Dan akan terjadi bahwa dia 
yang a takut kepada- Ku akan 
b menanti- nantikan c hari Tuhan 
yang besar itu datang, bahkan 
d tanda- tanda kedatangan e Putra 
Manusia.

40 Dan mereka akan melihat 
tanda dan keajaiban, karena itu 
akan diperlihatkan di langit di 
atas, dan di bumi di bawah.
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 41 a A&P 29:21; 97:25–26.
 42 a Yl. 2:10;  

Why. 6:12;  
A&P 88:87; 133:49.

 44 a pts Yesus Kristus—
Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  b Mat. 24:43–51;  
Mrk. 13:32–37.

 45 a A&P 29:13; 43:18.
  b A&P 88:96–97.  

pts Kebangkitan.
  c 1 Tes. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Yes. 55:3.
  c pts Kehidupan Kekal.
 47 a A&P 1:12–16.
 48 a Za. 14:4.

  b A&P 43:18; 88:87.
  c Yl. 3:16;  

A&P 49:23.
 49 a A&P 87:6.
 51 a pts Orang- Orang 

Yahudi.
  b Za. 12:10.
 52 a Za. 13:6.

41 Dan mereka akan melihat 
darah, dan a api, dan tabir asap.

42 Dan sebelum hari Tuhan itu 
akan datang, a matahari akan di-
gelapkan, dan bulan akan diubah 
menjadi darah, dan bintang- 
bintang akan jatuh dari langit.

43 Dan sisanya akan dikum-
pulkan ke tempat ini;

44 Dan kemudian mereka akan 
mencari- Ku, dan, lihatlah, Aku 
akan datang; dan mereka akan 
melihat- Ku dalam awan di la-
ngit, berbalutkan kuasa dan a ke-
muliaan yang besar; dengan 
seluruh malaikat kudus; dan dia 
yang b tidak berjaga- jaga bagi- Ku 
akan disingkirkan.

45 Tetapi sebelum lengan 
Tuhan akan jatuh, seorang ma-
laikat akan membunyikan a sang-
kakalanya, dan para orang suci 
yang telah tidur akan b tampil 
menemui- Ku dalam c awan.

46 Karenanya, jika kamu telah 
tidur dalam a kedamaian diber-
kati lah kamu; karena sebagai-
mana kamu sekarang melihat- Ku 
dan mengetahui bahwa Aku ada, 
demikian pula kamu akan b da-
tang kepada- Ku dan jiwamu 
akan c hidup, dan penebusanmu 
akan disempurnakan; dan para 
orang suci akan tampil dari ke-
empat penjuru bumi.

47 Kemudian a lengan Tuhan 
akan jatuh ke atas bangsa- 
bangsa.

48 Dan kemudian Tuhan akan 
menaruh kaki- Nya di atas a gu-
nung ini, dan itu akan terbelah 
menjadi dua, bumi akan b berge-
tar, dan terhuyung- huyung kian 
kemari, dan langit juga c akan 
berguncang.

49 Dan Tuhan akan menyua-
rakan suara- Nya, dan segenap 
ujung bumi akan mendengar-
nya; dan bangsa- bangsa di bumi 
akan a berduka nestapa, dan me-
reka yang telah menertawakan 
akan melihat kebodohan me-
reka.

50 Dan malapetaka akan menu-
tupi pengejek, dan pencemooh 
akan dilalap api; dan mereka 
yang telah berjaga- jaga bagi ke-
durhakaan akan ditebang dan 
dilemparkan ke dalam api.

51 Dan kemudian a orang- 
orang Yahudi akan b memandang 
kepada- Ku dan berkata: Luka 
apakah ini pada tangan- Mu dan 
pada kaki- Mu?

52 Kemudian mereka akan 
tahu bahwa Aku adalah Tuhan; 
karena Aku akan berfirman ke-
pada mereka: Luka ini adalah 
a luka yang dengannya Aku di-
lukai di rumah teman- Ku. Aku 
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 52 b pts Penyaliban.
 53 a Why. 1:7.
  b Luk. 23:38;  

Yoh. 19:3, 14–15.
 54 a Yeh. 36:23; 39:21.
  b pts Kebangkitan.
  c A&P 75:22.
 55 a pts Iblis.
  b Why. 20:2;  

1 Ne. 22:26;  
A&P 43:31; 88:110.

 56 a pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  b Mat. 25:1–13;  

A&P 63:54.
 57 a pts Kebenaran.
  b pts Roh Kudus.
  c JS—M 1:37.
  d A&P 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a pts Milenium.
  b Mat. 5:5.
  c A&P 63:51; 101:29–31.
  d pts Keselamatan.

 59 a A&P 29:11; 104:59.
  b Kej. 49:10;  

Za. 14:9;  
A&P 38:21–22.

 60 a pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs). 
Lihat juga  
Seleksi dari 
Terjemahan Joseph 
Smith terhadap 
Alkitab.

adalah Dia yang telah diangkat. 
Aku adalah Yesus yang telah 
b disalibkan. Aku adalah Putra 
Allah.

53 Dan kemudian mereka akan 
a menangis karena kedurhakaan 
mereka; kemudian mereka akan 
meratap karena mereka menga-
niaya b raja mereka.

54 Dan kemudian a bangsa- 
bangsa kafir akan ditebus, dan 
mereka yang tidak mengeta-
hui hukum akan mempero-
leh bagian dalam b kebangkitan 
pertama; dan itu akan c tertang-
gungkan bagi mereka.

55 Dan a Setan akan b diikat, se-
hingga dia tidak akan memiliki 
tempat dalam hati anak- anak 
manusia.

56 Dan pada a masa itu, ke-
tika Aku akan datang dalam 
kemuliaan- Ku, perumpamaan 
akan digenapi yang Aku firman-
kan mengenai sepuluh orang 
b gadis.

57 Karena mereka yang bijak 
dan telah menerima a kebenaran, 
dan telah mengambil Roh Ku-
dus untuk b pembimbing mereka, 
dan tidak c tertipu—sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 

mereka tidak akan ditebang dan 
dilempar ke dalam d api, tetapi 
akan bertahan pada hari itu.

58 Dan a bumi akan diberi-
kan kepada mereka untuk b wa-
risan; dan mereka akan beranak 
cucu dan menjadi kuat, dan 
anak- anak mereka akan c tumbuh 
tanpa dosa pada d keselamatan.

59 Karena Tuhan akan ber-
ada di a tengah mereka, dan 
kemuliaan- Nya akan berada di 
atas diri mereka, dan Dia akan 
menjadi raja mereka dan b pem-
beri hukum mereka.

60 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, tidak akan 
diberikan kepadamu untuk me-
ngetahui lebih lanjut menge-
nai pasal ini, sampai a Perjanjian 
Baru diterjemahkan, dan di da-
lamnya segala hal ini akan di-
singkapkan;

61 Karenanya Aku memberi-
kan kepadamu bahwa bolehlah 
kamu sekarang menerjemahkan-
nya, agar kamu boleh dipersi-
apkan untuk hal- hal yang akan 
datang.

62 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa hal- 
hal yang besar menunggumu;
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 63 a A&P 38:29; 
87:1–5; 130:12.

 64 a A&P 42:64.
 65 a A&P 63:27.
 66 a Eter 13:5–6;  

Musa 7:62;  
PK 1:10.  

pts Sion;  
Yerusalem Baru.

  b A&P 57:1–3.
  c pts Damai, 

Kedamaian.
  d Yes. 4:6; A&P 115:6.
 67 a A&P 64:41–43;  

97:15–18.  
pts Yesus Kristus—
Kemuliaan 
Yesus Kristus.

 69 a Ul. 30:3;  
Yer. 32:37–39;  
A&P 33:6.

63 Kamu mendengar tentang 
a peperangan di negeri- negeri 
asing; tetapi, lihatlah, Aku ber-
firman kepadamu, itu sudahlah 
dekat, bahkan di pintumu, dan 
tidak sampai bertahun- tahun 
setelah ini kamu akan mende-
ngar tentang peperangan di ne-
gerimu sendiri.

64 Karenanya Aku, Tuhan, te-
lah berfirman, berkumpullah 
kamu keluar dari a wilayah- 
wilayah sebelah timur, berhim-
punlah kamu bersama kamu 
penatua gereja- Ku; pergilah 
kamu ke kawasan- kawasan se-
belah barat, mintalah kepada 
penghuninya untuk bertobat, 
dan sejauh mereka bertobat, ba-
ngunlah jemaat- jemaat bagi- Ku.

65 Dan dengan satu hati dan 
dengan satu pikiran, kumpul-
kanlah kekayaanmu agar kamu 
boleh a membeli suatu warisan 
yang setelah ini akan ditetap-
kan bagimu.

66  Dan i tu  akan disebut 
a Yerusalem Baru, b tanah c ke-
damaian, kota untuk d per-
l indungan,  tempat  untuk 
keamanan bagi para orang suci 
Allah Yang Mahatinggi;

67 Dan a kemuliaan Tuhan akan 
ada di sana, dan teror Tuhan 
juga akan ada di sana, sedemi-
kian rupa sehingga yang jahat 

tidak akan datang kepadanya, 
dan itu akan disebut Sion.

68 Dan akan terjadi di antara 
yang jahat, bahwa setiap orang 
yang tidak akan mengambil pe-
dangnya melawan sesamanya 
mestilah perlu melarikan diri ke 
Sion untuk keamanan.

69 Dan akan a dikumpulkan pa-
danya dari setiap bangsa di ko-
long langit; dan itu akan menjadi 
satu- satunya umat yang tidak 
akan saling berperang.

70 Dan akan dikatakan di an-
tara yang jahat: Janganlah kita 
pergi untuk bertempur melawan 
Sion, karena penghuni Sion me-
nakutkan; karenanya kita tidak 
dapat bertahan.

71 Dan akan terjadi bahwa 
yang saleh akan dikumpulkan 
keluar dari antara segala bangsa, 
dan akan datang ke Sion, ber-
nyanyi dengan nyanyian suka-
cita abadi.

72 Dan sekarang Aku berfir-
man kepadamu, jagalah hal- hal 
ini dari tersebar luas kepada du-
nia sampai itu arif menurut- Ku, 
agar kamu boleh merampung-
kan pekerjaan ini di mata umat 
itu, dan di mata musuhmu, agar 
mereka boleh tidak mengetahui 
pekerjaanmu sampai kamu te-
lah merampungkan apa yang te-
lah Aku perintahkan kepadamu;
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BAGIAN 46
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Ge
reja, di Kirtland, Ohio, 8 Maret 1831. Pada waktu awal Gereja ini, 
suatu pola terpadu untuk penyelenggaraan kebaktian Gereja belum 
dikembangkan. Meskipun demikian, kebiasaan yang memperbolehkan 
hanya anggota dan simpatisan yang sungguh sungguh ke pertemuan 
sakramen dan pertemuan Gereja yang lain telah menjadi agak umum. 
Wahyu ini mengutarakan kehendak Tuhan yang berhubungan dengan 
mengatur dan menyelenggarakan pertemuan dan arahan Nya tentang 
mencari dan membedakan karunia Roh.

 74 a Zef. 2:11.
46 1 a 2 Tim. 3:16–17.
 2 a Alma 6:1.

  b Moro. 6:9;  
A&P 20:45.

 3 a 3 Ne. 18:22–25.  

pts Penemanan.

73 Agar ketika mereka akan 
mengetahuinya, agar mereka 
boleh mempertimbangkan hal- 
hal ini.

74 Karena ketika Tuhan akan 
menampakkan diri Dia akan 
a menakutkan bagi mereka, agar 

rasa takut boleh mencekam me-
reka, dan mereka akan berdiri 
menjauh dan gemetar.

75 Dan segala bangsa akan ta-
kut karena teror Tuhan, dan ku-
asa daya- Nya. Demikianlah. 
Amin.

1–2, Penatua mesti menyeleng
garakan pertemuan sebagaimana 
dibimbing oleh Roh Kudus; 3–
6, Pencari kebenaran janganlah  
dilarang memasuki kebaktian sak
ramen; 7–12, Mintalah kepada 
Allah dan carilah karunia karunia 
Roh; 13–26, Penyebutan satu 
demi satu dari sebagian karunia 
ini diberikan; 27–33, Para pemim
pin gereja diberikan kuasa un
tuk membedakan karunia karunia  
Roh.

Simaklah, hai kamu umat 
gereja- Ku; karena sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu 
bahwa hal- hal ini difirmankan 

kepadamu untuk a keuntungan 
dan pembelajaranmu.

2 Tetapi terlepas dari hal- hal 
itu yang dituliskan, selalu te-
lah diberikan kepada a penatua 
gereja- Ku sejak awal, dan se-
nantiasa akan demikian, untuk 
b menyelenggarakan segala per-
temuan sebagaimana mereka 
diarahkan dan dibimbing oleh 
Roh Kudus.

3 Walaupun demikian kamu 
diperintahkan untuk tidak per-
nah a mengusir siapa pun dari 
pertemuan umummu, yang di-
adakan di hadapan dunia.

4 Kamu juga diperintahkan un-
tuk tidak mengusir siapa pun 
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 4 a pts Gereja Yesus 
Kristus.

  b 3 Ne. 18:26–32.  
pts Sakramen.

 6 a yaitu untuk 
pengukuhan 
mereka yang baru 
saja dibaptis.

 7 a Yak. 1:5–6;  

A&P 88:63.
  b pts Kekudusan.
  c pts Merenungkan.
  d Mzm. 100;  

Alma 34:38.  
pts Terima Kasih.

  e 1 Tim. 4:1–4;  
A&P 43:5–7.

  f pts Iblis.

  g A&P 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 Kor. 12:31.
 9 a pts Tanda.
  b Yak. 4:3.
 10 a pts Pikiran.
  b 1 Kor. 14:12.  

pts Karunia Roh.

yang termasuk dalam a gereja 
dari pertemuan sakramenmu; 
walaupun demikian, jika si-
apa pun telah melanggar, b ja-
nganlah biarkan dia mengambil 
bagian sampai dia membuat re-
konsiliasi.

5 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, janganlah kamu meng-
usir siapa pun dari pertemuan 
sakramenmu yang dengan 
sungguh- sungguh mencari ke-
rajaan—Aku memfirmankan ini 
mengenai mereka yang bukan 
dari gereja.

6 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, mengenai pertemuan- 
pertemuan a pengukuhanmu, 
bahwa jika ada siapa pun yang 
bukan dari gereja, yang dengan 
sungguh- sungguh mencari ke-
rajaan, janganlah kamu mengu-
sir mereka.

7 Tetapi kamu diperintahkan 
dalam segala hal untuk a me-
minta kepada Allah, yang mem-
berikan dengan murah hati; dan 
apa yang Roh persaksikan ke-
padamu demikian pula Aku 
menghendaki agar hendaknya 
kamu lakukan dalam segala b ke-
kudusan hati, berjalan dengan 
lurus di hadapan- Ku, c memper-
timbangkan akhir dari kesela-
matanmu, melakukan segala 

sesuatu dengan doa dan d ung-
kapan terima kasih, agar kamu 
boleh tidak e dirayu oleh roh ja-
hat, atau ajaran f iblis, atau g pe-
rintah manusia; karena sebagian 
adalah dari manusia, dan yang 
lain dari iblis.

8 Karenanya, berhati- hatilah 
agar jangan kamu tertipu; dan 
agar kamu boleh tidak tertipu 
a carilah kamu dengan sungguh- 
sungguh karunia- karunia ter-
baik, selalu mengingat untuk 
apa itu diberikan;

9 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, itu diberi-
kan demi manfaat mereka yang 
mengasihi- Ku dan menaati se-
gala perintah- Ku, dan dia yang 
berupaya untuk melakukan de-
mikian; agar semua orang boleh 
memperoleh manfaat yang men-
cari atau yang meminta  dari- Ku, 
yang meminta dan bukan untuk 
a tanda agar mereka boleh b me-
muaskannya untuk nafsu me-
reka.

10 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya selalu mengingat, dan 
selalu menyimpan dalam a pi-
kiranmu apa b karunia- karunia 
itu adanya, yang diberikan ke-
pada gereja.
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11 Karena kepada semua orang 
tidaklah setiap karunia dibe-
rikan bagi mereka; karena ada 
banyak karunia, dan kepada 
a setiap orang diberikan karunia 
oleh Roh Allah.

12 Kepada sebagian diberikan 
yang satu, dan kepada sebagian 
diberikan yang lain, agar semua-
nya boleh diuntungkan olehnya.

13 Kepada sebagian diberikan 
oleh Roh Kudus untuk a menge-
tahui bahwa Yesus Kristus ada-
lah Putra Allah, dan bahwa Dia 
disalibkan bagi dosa- dosa dunia.

14 Kepada yang lain diberikan 
untuk a percaya pada perkataan 
mereka, agar mereka juga boleh 
memperoleh kehidupan kekal 
jika mereka terus setia.

15 Dan lagi, kepada sebagian 
diberikan oleh Roh Kudus untuk 
mengenali a perbedaan pelaksa-
naan, karena itu akan menye-
nangkan bagi Tuhan yang sama, 
menurut yang Tuhan kehendaki, 
sesuai belas kasihan- Nya menu-
rut kondisi anak- anak manusia.

16 Dan lagi, diberikanlah oleh 
Roh Kudus kepada sebagian un-
tuk mengetahui keragaman cara 
kerja, apakah itu dari Allah, agar 
pernyataan Roh boleh diberi-
kan kepada setiap orang untuk 
mengambil keuntungan dari-
nya.

17 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ke-
pada sebagian diberikan, oleh 
Roh Allah, perkataan a kebijak-
sanaan.

18 Kepada yang lain diberikan 
perkataan a pengetahuan, agar 
semua boleh diajar untuk men-
jadi bijak dan untuk memiliki 
pengetahuan.

19 Dan lagi, kepada sebagian 
diberikan untuk memiliki a iman 
untuk disembuhkan;

20 Dan kepada yang lain dibe-
rikan untuk memiliki iman un-
tuk a menyembuhkan.

21 Dan lagi, kepada sebagian 
diberikan pengerjaan a mukjizat- 
mukjizat;

22 Dan kepada yang lain dibe-
rikan untuk a bernubuat;

23 Dan kepada yang lain a pem-
bedaan roh- roh.

24 Dan lagi, diberikan kepada 
sebagian untuk berbicara de-
ngan a bahasa- bahasa;

25 Dan kepada yang lain dibe-
rikan penafsiran bahasa- bahasa.

26 Dan segala a karunia ini da-
tang dari Allah, demi manfaat 
b anak- anak Allah.

27 Dan kepada a uskup gereja, 
dan kepada yang demikian se-
bagaimana Allah akan tetapkan 
dan tahbiskan untuk menga-
wasi gereja dan untuk menjadi 

 11 a 1 Kor. 12:4–11.
 13 a pts Kesaksian.
 14 a 3 Ne. 12:2.  

pts Percaya, 
Kepercayaan.

 15 a Moro. 10:8.
 17 a Moro. 10:9.  

pts Kebijaksanaan.
 18 a pts Pengetahuan.
 19 a A&P 42:48–52.  

pts Iman.
 20 a pts Penyembuhan.
 21 a pts Mukjizat.
 22 a pts Nubuat.

 23 a Musa 1:13–15.
 24 a pts Karunia Bahasa.
 26 a Moro. 10:8–19.
  b pts Putra dan 

Putri Allah.
 27 a pts Uskup.

AJARAN DAN PERJANJIAN 46:11–27119



 27 b pts Karunia 
Pembedaan.

 28 a A&P 88:64–65.
 30 a A&P 50:29.
  b pts Roh Kudus.

  c 2 Ne. 4:35.
 32 a 1 Taw. 16:8–15;  

1 Tes. 1:2;  
Alma 37:37;  
A&P 59:7, 21. 

   pts Terima Kasih.
 33 a pts Kebajikan.
  b pts Kekudusan.
47 1 a A&P 69:2–8; 85:1–2.

BAGIAN 47
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 8 Maret 1831. John Whitmer, yang telah melayani sebagai juru 
tulis bagi Nabi, pada awalnya ragu ragu ketika dia diminta untuk me
layani sebagai sejarawan dan juru catat Gereja, menggantikan Oliver 
Cowdery. Dia menulis, “Saya lebih suka untuk tidak melakukannya 
tetapi mengamati bahwa kehendak Tuhan harus dilakukan, dan jika 
Dia menghasratkannya, saya berhasrat agar Dia akan menyatakannya 
melalui Joseph sang Pelihat.” Setelah Joseph Smith menerima wahyu 
ini, John Whitmer menerima dan melayani dalam jabatan yang di
tetapkan baginya.

penatua bagi gereja, akan di-
berikan kepada mereka untuk 
b membedakan segala karunia itu 
agar jangan akan ada siapa pun 
di antara kamu mengaku namun 
bukan dari Allah.

28 Dan akan terjadi bahwa dia 
yang meminta di dalam a Roh 
akan menerima di dalam Roh;

29 Agar kepada sebagian boleh 
diberikan untuk memiliki segala 
karunia itu, agar boleh ada ke-
pala, supaya setiap anggota bo-
leh diuntungkan olehnya.

30 Dia yang a meminta di da-
lam b Roh meminta menurut 

c kehendak Allah; karenanya itu 
dilakukan bahkan seperti yang 
dia minta.

31 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, segala sesuatu mesti 
dilakukan dalam nama Kristus, 
apa pun yang kamu lakukan di 
dalam Roh;

32 Dan kamu mesti a berterima 
kasih kepada Allah di dalam 
Roh untuk berkat apa pun yang 
dengannya kamu diberkati.

33 Dan kamu mesti menjalan-
kan a kebajikan dan b kekudusan 
di hadapan- Ku secara berkelan-
jutan. Demikianlah. Amin.

1–4, John Whitmer ditunjuk untuk 
menyimpan sejarah Gereja dan un
tuk menulis bagi Nabi.

L i h a t l a h ,  a d a l a h  p e r l u 
menurut- Ku bahwa hamba- Ku 
John hendaknya menulis dan 

menyimpan suatu a sejarah yang 
teratur, dan membantumu, 
hamba- Ku Joseph, dalam me-
nyalin segala hal yang akan di-
berikan kepadamu, sampai dia 
dipanggil untuk kewajiban le-
bih lanjut.
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2 Lagi, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu bahwa dia da-
pat juga mengangkat suaranya 
dalam pertemuan, kapan pun 
itu akan arif.

3 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu bahwa akan ditetapkan 
kepadanya untuk menyimpan 

catatan dan sejarah gereja secara 
berkelanjutan; karena Oliver 
Cowdery telah Aku tetapkan 
pada jabatan lain.

4 Karenanya, akan diberikan 
kepadanya, sejauh dia setia, oleh 
a Penghibur, untuk menulis hal- 
hal ini. Demikianlah. Amin.

 4 a pts Penghibur;  
Roh Kudus.

48 2 a pts Kesejahteraan.
 4 a A&P 57:4–5.

  b A&P 42:35–36; 
45:65–67.

BAGIAN 48
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 10 Maret 1831. Nabi telah bertanya kepada Tuhan sehubungan 
dengan mode prosedur untuk mendapatkan tanah bagi permukiman 
para Orang Suci. Ini adalah masalah penting mengingat migrasi para 
anggota Gereja dari Amerika Serikat sebelah timur, dalam kepatuhan 
pada perintah Tuhan agar mereka hendaknya berhimpun di Ohio (li
hat bagian 37:1–3; 45:64).

1–3, Para Orang Suci di Ohio 
mesti berbagi tanah mereka de
ngan saudara saudara mereka; 4–
6, Para Orang Suci mesti membeli 
tanah, membangun sebuah kota, 
dan mengikuti nasihat para peja
bat ketua mereka.

Adalah perlu bahwa kamu 
hendaknya tetap tinggal un-
tuk waktu sekarang di tempat- 
tempat tinggalmu, sebagaimana 
itu akan sesuai untuk keada-
anmu.

2 Dan sejauh kamu memiliki 
tanah, kamu hendaknya a mem-
berikan kepada saudara- saudara 
dari sebelah timur.

3 Dan sejauh kamu tidak me-
miliki tanah, biarkan mereka 

membeli untuk waktu seka-
rang di daerah- daerah sekitar-
nya itu, seperti yang tampaknya 
baik bagi mereka, karena mes-
tilah demikian perlu adanya 
bahwa mereka memiliki tem-
pat untuk tinggal pada waktu  
sekarang.

4 Mestilah demikian perlu ada-
nya bahwa kamu menabung se-
mua uang yang kamu bisa, dan 
bahwa kamu mendapatkan se-
mua yang kamu bisa dalam ke-
benaran, agar pada waktunya 
kamu boleh dimungkinkan un-
tuk a membeli tanah untuk wa-
risan, b bahkan kota itu.

5 Tempat itu belum akan di-
ungkapkan;  tetapi setelah 
saudara- saudaramu datang dari 
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 5 a A&P 57:6–8.
  b A&P 57:1–3.

 6 a pts Yerusalem Baru.
  b A&P 51:3.

timur mesti ada a orang- orang 
tertentu yang ditetapkan, dan 
kepada mereka akan diberikan 
untuk b mengetahui tempat itu, 
atau kepada mereka itu akan di-
ungkapkan.

6 Dan mereka akan ditetap-
kan untuk membeli tanah, dan 
membuat permulaan untuk 
meletakkan landasan a kota; dan 
kemudian kamu akan mulai 

dikumpulkan bersama keluar-
gamu, setiap orang menurut 
b keluarganya, menurut keadaan-
nya, dan sebagaimana ditetap-
kan kepadanya oleh presidensi 
dan uskup gereja, menurut hu-
kum dan perintah yang telah 
kamu terima, dan yang setelah 
ini akan kamu terima. Demiki-
anlah. Amin.

BAGIAN 49
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Sidney 
Rigdon, Parley P. Pratt, dan Leman Copley, di Kirtland, Ohio, 7 Mei 
1831. Leman Copley telah memeluk Injil tetapi masih berpegang pada 
beberapa ajaran para Shaker (United Society of Believers in Christ’s 
Second Appearing) (Persekutuan Masyarakat Pemercaya terhadap 
Penampakan Kedua Kristus), yang dahulu dia termasuk di dalamnya. 
Beberapa dari kepercayaan para Shaker adalah bahwa Kedatangan 
Kedua Kristus telah terjadi dan bahwa Dia telah menampakkan diri 
dalam bentuk seorang wanita, Ann Lee. Mereka tidak menganggap 
baptisan dengan air itu penting. Mereka menolak pernikahan dan 
percaya pada suatu kehidupan selibat total. Sebagian Shaker juga me
larang makan daging. Sebagai pengantar wahyu ini, sejarah Joseph 
Smith menyatakan, “Supaya memiliki [suatu] pengertian yang lebih 
sempurna tentang pokok ini, saya bertanya kepada Tuhan, dan me
nerima yang berikut.” Wahyu ini membantah sebagian dari konsep 
konsep dasar kelompok Shaker. Saudara saudara yang telah disebutkan 
sebelumnya membawa suatu salinan dari wahyu itu kepada komu
nitas Shaker (di dekat Cleveland, Ohio) dan membacakannya kepada 
mereka secara keseluruhan, tetapi ditolak.

1–7, Hari dan jam kedatangan 
Kristus akan tetap tak diketahui 
sampai Dia datang; 8–14, Ma
nusia mesti bertobat, memer
cayai Injil, dan mematuhi tata 

cara tata cara untuk memper
oleh keselamatan; 15–16, Per
nikahan ditetapkan oleh Allah; 
17–21, Makan daging disetujui; 
22–28, Sion akan tumbuh subur 
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49 1 a pts Khotbah.
 2 a Kis. 8:21.
 4 a pts Injil;  

Kebenaran.
 5 a Yoh. 3:16–17;  

A&P 132:24.  
pts Yesus Kristus—
Wewenang.

  b pts Penebus; 

   Penebusan.
  c pts Laknat.
 6 a pts Putra Manusia.
  b Kis. 7:55–56;  

A&P 76:20–23.
  c pts Yesus Kristus—

Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  d 1 Kor. 15:25;  

A&P 76:61.
 7 a Mat. 24:36;  

Mrk. 13:32–37;  
Why. 16:15;  
A&P 133:11.

 8 a Gal. 3:22;  
Mosia 16:3–5.

  b Ibr. 13:2;  
3 Ne. 28:25–29.

dan orang orang Laman berme
karan bagaikan bunga mawar se
belum Kedatangan Kedua.

Simaklah firman- Ku, hamba- Ku 
Sidney, dan Parley, dan Leman; 
karena lihatlah, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah agar kamu hen-
daknya pergi dan a mengkhot-
bahkan Injil- Ku yang telah kamu 
terima, bahkan seperti kamu te-
lah menerimanya, kepada para 
Shaker.

2 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa mereka berhas-
rat untuk mengetahui kebenaran 
sebagian, tetapi tidak seluruh-
nya, karena mereka tidak a sa-
leh di hadapan- Ku dan mestilah 
perlu bertobat.

3 Karenanya, Aku mengu-
tusmu, hamba- Ku Sidney dan 
Parley, untuk mengkhotbahkan 
Injil kepada mereka.

4 Dan hamba- Ku Leman akan 
ditahbiskan pada pekerjaan ini, 
agar dia boleh bertukar pikiran 
dengan mereka, tidak menurut 
apa yang telah dia terima dari 
mereka, tetapi menurut apa 
yang akan a diajarkan kepadanya 
olehmu para hamba- Ku; dan de-
ngan melakukan demikian Aku 

akan memberkatinya, jika tidak 
dia tidak akan makmur.

5 Demikianlah firman Tuhan; 
karena Aku adalah Allah, dan te-
lah a mengutus Putra Tunggal- Ku 
ke dunia untuk b penebusan 
dunia, dan telah menetapkan 
bahwa dia yang menerima- Nya 
akan diselamatkan, dan dia yang 
tidak menerima- Nya akan c di-
laknat—

6 Dan mereka telah melakukan 
kepada a Putra Manusia bahkan 
seperti yang mereka ingin-
kan; dan Dia telah mengam-
bil kuasa- Nya pada b sisi kanan 
c kemuliaan- Nya, dan sekarang 
memerintah di surga, dan akan 
memerintah sampai Dia turun 
ke bumi untuk menaruh semua 
musuh d di bawah kaki- Nya, 
yang waktunya sudah di depan 
mata—

7 Aku, Tuhan Allah, telah 
memfirmankannya; tetapi jam 
dan a harinya tak seorang pun 
tahu, tidak juga para malaikat 
di surga, tidak juga mereka akan 
tahu sampai Dia datang.

8 Karenanya, Aku menghen-
daki bahwa semua orang akan 
bertobat, karena semuanya ber-
ada di bawah a dosa, kecuali me-
reka yang telah Aku cadangkan 
bagi diri- Ku, para b orang kudus 
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 9 a Kej. 17:7; A&P 66:2.  
pts Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 10 a Za. 2:11;  
A&P 45:66–69; 
97:18–21.

  b Yes. 60:14.
  c Mat. 23:12.
 11 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
 13 a 3 Ne. 27:19–20.

 14 a pts Karunia 
Roh Kudus.

  b pts Penumpangan 
Tangan.

 15 a 1 Tim. 4:1–3.
  b Kej. 2:18, 24;  

1 Kor. 11:11.  
pts Pernikahan.

 16 a Yakub 2:27–30.
  b Kej. 2:24;  

Mat. 19:5–6.

  c pts Bumi—Diciptakan 
untuk manusia.

 17 a Musa 3:4–5.  
pts Penciptaan.

  b pts Kehidupan 
Prafana.

 18 a yaitu meminta 
untuk berpantang.

  b Kej. 9:3;  
1 Tim. 4:1–3.

 19 a A&P 89:10–13.

yang tentangnya tidak kamu ke-
tahui.

9 Karenanya, Aku berfirman 
kepadamu bahwa Aku telah me-
ngirim kepadamu a perjanjian- Ku 
yang abadi, bahkan apa yang 
ada sejak awal.

10 Dan apa yang telah Aku 
janjikan telah Aku genapi de-
mikian, dan a bangsa- bangsa di 
bumi akan b membungkuk kepa-
danya; dan, jika tidak oleh diri 
mereka, mereka akan turun, ka-
rena apa yang sekarang diper-
muliakan olehnya sendiri akan 
c direndahkan oleh kuasa.

11 Karenanya, Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah agar 
kamu a pergi ke antara orang- 
orang ini, dan berkata kepada 
mereka, seperti rasul- Ku zaman 
dahulu, yang namanya adalah 
Petrus:

12 Percayalah pada nama 
Tuhan Yesus, yang berada di 
atas bumi, dan yang akan da-
tang, yang awal dan yang akhir;

13 a Bertobat dan dibaptislah 
dalam nama Yesus Kristus, me-
nurut perintah kudus, untuk 
pengampunan akan dosa- dosa;

14 Dan barang siapa melaku-
kan ini akan menerima a karunia 

Roh Kudus, melalui b penum-
pangan tangan dari penatua ge-
reja.

15 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ba-
rang siapa a melarang untuk me-
nikah bukanlah ditetapkan oleh 
Allah, karena b pernikahan dite-
tapkan oleh Allah bagi manusia.

16 Karenanya, adalah sah 
bahwa dia mesti memiliki satu 
a istri, dan mereka berdua akan 
menjadi b satu daging, dan se-
mua ini agar c bumi boleh meng-
genapi tujuan penciptaannya;

17 Dan agar itu boleh dipenuhi 
dengan seukuran jumlah ma-
nusia, menurut a penciptaannya 
b sebelum dunia dijadikan.

18 Dan barang siapa a melarang 
untuk berpantang dari b daging, 
bahwa orang mesti tidak makan 
yang sama itu, bukanlah ditetap-
kan oleh Allah;

19 Karena, lihatlah, a binatang 
di ladang dan unggas di udara, 
dan apa yang datang dari bumi, 
ditetapkan untuk penggunaan 
manusia untuk makanan dan 
untuk pakaian, dan agar dia bo-
leh memiliki dalam kelimpahan.

20 Tetapi tidaklah diberikan 
bahwa satu orang hendaknya 

AJARAN DAN PERJANJIAN 49:9–20 124



a memiliki apa yang melebihi 
orang lain, karenanya b dunia 
ber ada dalam dosa.

21 Dan celakalah bagi orang 
yang a menumpahkan darah atau 
yang memboroskan daging dan 
tidak memiliki kebutuhan.

22 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
bahwa Putra Manusia tidak 
a datang dalam bentuk seorang 
wanita, tidak juga seorang pria 
yang melakukan perjalanan di 
atas bumi.

23 Karenanya, janganlah a ter-
tipu, tetapi teruslah dalam keta-
bahan, b menanti- nantikan langit 
terguncang, dan tanah bergetar 
dan terhuyung- huyung kian 
kemari seperti seorang yang 
mabuk, dan c lembah- lembah di-
tinggikan, dan d gunung- gunung 
direndahkan, dan tempat- tempat 
yang kasar menjadi mulus—dan 
semua ini ketika malaikat akan 
membunyikan e sangkakalanya.

24 Tetapi sebelum hari Tuhan 
yang besar akan datang, a Yakub 
akan tumbuh subur di padang 
belantara, dan orang- orang 
Laman akan b bermekaran ba-
gaikan bunga mawar.

25 Sion akan a tumbuh subur 
di atas b bukit- bukit dan bersu-
kacita di atas gunung- gunung, 
dan akan dihimpun bersama ke 
tempat yang telah Aku tetapkan.

26 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, pergilah seperti yang 
telah Aku perintahkan kepa-
damu; bertobatlah dari segala 
dosamu; a mintalah dan kamu 
akan menerima; ketuklah dan 
akan dibukakan bagimu.

27 Lihatlah, Aku akan pergi di 
depanmu dan menjadi a barisan 
belakangmu; dan Aku akan ber-
ada di b tengahmu, dan kamu ti-
dak akan c dibingungkan.

28 Lihatlah, Aku adalah Yesus 
Kristus, dan Aku datang a de-
ngan cepat. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 50
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 9 Mei 1831. Sejarah Joseph Smith menyatakan bahwa bebe
rapa penatua tidak mengerti perwujudan dari roh roh yang berbeda 
yang tersebar luas di bumi dan bahwa wahyu ini diberikan sebagai 
tanggapan terhadap pertanyaan khususnya atas masalah itu. Yang 
 20 a Kis. 4:32;  

A&P 51:3; 70:14; 78:6.
  b pts Keduniawian.
 21 a tjs Kej. 9:10–15 

(Apendiks).
 22 a pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
 23 a Mat. 24:4–5.
  b 2 Ptr. 3:12;  

A&P 45:39.
  c Yes. 40:4; A&P 109:74.
  d Mi. 1:3–4.
  e Mat. 24:29–31.
 24 a 3 Ne. 5:21–26.
  b Yes. 35:1–2;  

2 Ne. 30:5–6;  
3 Ne. 21:22–25;  
A&P 3:20; 109:65.

 25 a A&P 35:24.
  b Kej. 49:26;  

2 Ne. 12:2–3.
 26 a A&P 88:63.
 27 a Yes. 52:12.
  b 3 Ne. 20:22.
  c 1 Ptr. 2:6;  

A&P 84:116.
 28 a A&P 1:12.
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disebut sebut fenomena rohani bukanlah tidak umum di antara ang
gota, beberapa dari mereka menyatakan menerima penglihatan dan 
wahyu.

50 2 a A&P 129.  
pts Roh—
Roh- roh jahat.

 3 a Luk. 22:31;  
3 Ne. 18:18.

 4 a pts Yesus Kristus— 
Mengambil nama 

   Yesus Kristus ke 
atas diri kita.

 5 a pts Bertahan.
 6 a pts Menipu.
 7 a Mat. 23:13–15;  

Alma 34:28.
  b pts Iblis.

  c Mosia 27:8–9.
  d yaitu mereka yang 

telah tertipu.
 8 a A&P 1:14; 56:3; 64:35.  

pts Ekskomunikasi.

1–5, Banyak roh palsu tersebar 
luas di bumi; 6–9, Celakalah yang 
munafik dan mereka yang dising
kirkan dari Gereja; 10–14, Para pe
natua mesti mengkhotbahkan Injil 
dengan Roh; 15–22, Baik peng
khotbah maupun pendengar perlu 
diterangi oleh Roh; 23–25, Apa 
yang tidak meneguhkan bukanlah 
dari Allah; 26–28, Yang setia ada
lah pemilik segala sesuatu; 29–36, 
Doa dari orang orang yang dimur
nikan dijawab; 37–46, Kristus ada
lah Gembala Yang Baik dan Batu 
Israel.

Simaklah, hai kamu penatua 
gereja- Ku, dan pasanglah teli-
nga terhadap suara Allah yang 
hidup; dan perhatikanlah fir-
man kebijaksanaan yang akan 
diberikan kepadamu, menurut 
yang telah kamu minta dan se-
pakati bertalian dengan gereja, 
dan roh- roh yang telah tersebar 
luas di bumi.

2 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
ada banyak roh yang adalah 
a roh- roh palsu, yang telah ber-
keliaran di atas bumi, menipu 
dunia.

3 Dan juga a Setan telah beru-
paya untuk menipumu, agar dia 
boleh menumbangkanmu.

4 Lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
memandangmu, dan telah me-
lihat kekejian di dalam gereja 
yang a mengakui nama- Ku.

5 Tetapi diberkatilah mereka 
yang setia dan a bertahan, apa-
kah dalam kehidupan atau da-
lam kematian, karena mereka 
akan mewarisi kehidupan kekal.

6 Tetapi celakalah mereka yang 
adalah a penipu dan orang muna-
fik, karena, demikianlah firman 
Tuhan, Aku akan membawa me-
reka pada penghakiman.

7 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, ada a orang 
munafik di antara kamu, yang te-
lah menipu sebagian orang, yang 
telah memberikan b lawan c kuasa; 
tetapi lihatlah d yang demikian 
akan dipulihkan kembali;

8 Tetapi yang munafik akan di-
kenali dan akan a disingkirkan, 
dalam kehidupan ataupun da-
lam kematian, bahkan seperti 
yang Aku kehendaki; dan ce-
lakalah mereka yang disingkir-
kan dari gereja- Ku, karena orang 
yang sama dikuasai oleh dunia.
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 10 a Yes. 1:18; A&P 45:10.
 12 a A&P 1:24.
 13 a pts Penahbisan.
 14 a A&P 43:15.  

pts Mengajar—
Mengajar 

dengan Roh.
  b pts Penghibur.
 15 a pts Karunia 

Pembedaan.
 16 a Eter 12:23–27.
 17 a pts Khotbah;  

Pekerjaan Misionaris.
  b A&P 6:15.  

pts Kebenaran;  
Roh Kudus.

 22 a 1 Kor. 14:26.
  b Yoh. 4:36.

9 Karenanya, biarlah setiap 
orang berhati- hati agar jangan 
dia melakukan apa yang bukan 
menurut kebenaran dan kesa-
lehan di hadapan- Ku.

10 Dan sekarang, marilah, fir-
man Tuhan, melalui Roh, ke-
pada para penatua gereja- Nya, 
dan marilah kita a bertukar pi-
kiran bersama, agar kamu bo-
leh mengerti;

11 Marilah kita bertukar pi-
kiran bahkan seperti seseorang 
saling bertukar pikiran berha-
dapan muka.

12 Sekarang, ketika seseorang 
bertukar pikiran dia dimengerti 
oleh manusia, karena dia ber-
tukar pikiran sebagai seorang 
manusia; demikian pula Aku, 
Tuhan, akan bertukar pikiran 
denganmu agar kamu boleh 
a mengerti.

13 Karenanya, Aku Tuhan me-
nanyakan kepadamu perta-
nyaan ini—kepada apa kamu 
a ditahbiskan?

14 Untuk mengkhotbahkan 
Injil- Ku melalui a Roh, bahkan 
b Penghibur yang diutus untuk 
mengajarkan kebenaran.

15 Dan kemudian kamu mene-
rima a roh- roh yang kamu tidak 
dapat pahami, dan menerima 
mereka sebagai dari Allah; dan 
perihal ini apakah kamu dibe-
narkan?

16 Lihatlah kamu hendaknya 
menjawab pertanyaan ini sen-
diri; walaupun demikian, Aku 
akan penuh belas kasihan kepa-
damu; dia yang lemah di antara 
kamu setelah ini akan dijadi-
kan a kuat.

17 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, dia yang di-
tahbiskan oleh- Ku dan diutus 
untuk a mengkhotbahkan firman 
kebenaran melalui Penghibur, di 
dalam Roh kebenaran, apakah 
dia mengkhotbahkannya mela-
lui b Roh kebenaran ataukah su-
atu cara lain?

18 Dan jika itu melalui suatu 
cara lain bukanlah dari Allah.

19 Dan lagi, dia yang menerima 
firman kebenaran, apakah dia 
menerimanya melalui Roh ke-
benaran ataukah suatu cara lain?

20 Jika itu suatu cara lain bu-
kanlah dari Allah.

21 Oleh karena itu, mengapa 
kiranya bahwa kamu tidak da-
pat mengerti dan mengetahui, 
bahwa dia yang menerima fir-
man melalui Roh kebenaran 
menerimanya sebagaimana di-
khotbahkan melalui Roh kebe-
naran?

22 Karenanya, dia yang ber-
khotbah dan dia yang menerima, 
saling mengerti, dan keduanya 
a diteguhkan dan b bersukacita 
bersama.
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 23 a pts Kegelapan 
Rohani.

 24 a 1 Yoh. 2:8–11;  
Moro. 7:14–19;  
A&P 84:45–47; 88:49.  
pts Terang Kristus.

  b Yoh. 15:4–5, 10.
  c 2 Ne. 28:30.
 25 a Yoh. 8:32.
 26 a Mat. 23:11.

  b Mrk. 10:42–45.  
pts Pelayanan.

 27 a A&P 76:5–10, 53–60;  
84:34–41.

  b pts Kuasa.
 28 a 3 Ne. 19:28–29;  

A&P 88:74–75.  
pts Murni, 
Kemurnian;  
Pengudusan.

  b 1 Yoh. 1:7–9.
 29 a Hel. 10:5;  

A&P 46:30.  
pts Doa.

 30 a pts Wewenang.
 31 a 1 Yoh. 4:1.  

pts Roh—
Roh- roh jahat.

 32 a Mat. 10:1.
 33 a Yud. 1:9.

23 Dan apa yang tidak mene-
guhkan bukanlah dari Allah, 
dan adalah a kegelapan.

24 Apa yang dari Allah ada-
lah a terang; dan dia yang mene-
rima terang, dan b melanjutkan 
di dalam Allah, menerima c lebih 
banyak terang; dan terang itu 
tumbuh makin cemerlang dan 
makin cemerlang sampai hari 
yang sempurna.

25 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, dan 
Aku memfirmankannya agar 
kamu boleh mengenali a kebe-
naran, agar kamu boleh meng-
halau kegelapan dari antara 
kamu;

26 Dia yang ditahbiskan oleh 
Allah dan diutus, orang yang 
sama ditetapkan untuk menjadi 
yang a terbesar, sekalipun dia 
adalah yang terkecil dan b hamba 
semua orang.

27 Karenanya, dia adalah a pe-
milik segala sesuatu; karena se-
gala sesuatu tunduk kepadanya, 
baik di surga maupun di atas 
bumi, kehidupan dan terang, 
Roh dan b kuasa, dikirim oleh 
kehendak Bapa melalui Yesus 
Kristus, Putra- Nya.

28 Tetapi tak seorang pun 
adalah pemilik segala sesuatu 

kecuali dia a dimurnikan dan b di-
bersihkan dari segala dosa.

29 Dan jika kamu dimurni-
kan dan dibersihkan dari se-
gala dosa, kamu akan a meminta 
apa pun yang kamu kehendaki 
dalam nama Yesus dan itu akan 
terjadi.

30 Tetapi ketahuilah ini, akan 
diberikan kepadamu apa pun 
yang akan kamu minta; dan ka-
rena kamu ditetapkan menjadi 
a kepala, roh- roh akan tunduk 
kepadamu.

31 Karenanya, akan terjadi, 
bahwa jika kamu melihat suatu 
a roh dinyatakan yang tidak da-
pat kamu mengerti, dan kamu 
tidak menerima roh itu, kamu 
hendaknya meminta kepada 
Bapa dalam nama Yesus; dan 
jika Dia tidak memberi kepa-
damu roh itu, maka kamu boleh 
mengetahui bahwa itu bukanlah 
dari Allah.

32 Dan akan diberikan kepa-
damu, a kuasa atas roh itu; dan 
kamu hendaknya mempermak-
lumkan terhadap roh itu dengan 
suara nyaring bahwa itu bukan-
lah dari Allah—

33 Bukan dengan tuduhan 
yang a mencerca, agar kamu ti-
dak dikuasai, tidak juga dengan 
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 33 b A&P 84:67, 73.
 35 a pts Kerajaan Allah.
  b 1 Yoh. 4:4;  

A&P 63:20, 47.
 36 a A&P 58:42–43.  

pts Mengampuni.
 37 a pts Parley 

Parker Pratt.
  b A&P 97:3–5.
 38 a pts Kebun Tuhan.

 39 a pts Edward Partridge.
 40 a 3 Ne. 17:2–3;  

A&P 78:17–18.
  b 1 Kor. 3:2–3;  

A&P 19:22–23.
  c pts Kasih Karunia.
  d pts Kebenaran.
 41 a 1 Yoh. 4:18.
  b pts Putra dan 

Putri Allah.

  c Yoh. 16:33.
  d Yoh. 10:27–29; 17:2;  

3 Ne. 15:24;  
A&P 27:14; 84:63.

 42 a Yoh. 17:12;  
3 Ne. 27:30–31.

 43 a Yoh. 17:20–23;  
3 Ne. 11:35–36.  
pts Ke- Allah- an.

b sesumbar tidak juga bersuka-
cita, agar jangan kamu dicekam 
olehnya.

34 Dia yang menerima dari 
Allah, biarlah dia menganggap-
nya dari Allah; dan biarlah dia 
bersukacita bahwa dia diang-
gap oleh Allah layak untuk me-
nerima.

35 Dan dengan mengindah-
kan dan melakukan hal- hal ini 
yang telah kamu terima, dan 
yang akan kamu setelah ini te-
rima—dan a kerajaan diberikan 
kepadamu oleh Bapa, dan b ku-
asa untuk mengatasi segala se-
suatu yang bukan ditahbiskan 
oleh- Nya—

36 Dan lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, di-
berkatilah kamu yang sekarang 
mendengar firman- Ku ini dari 
mulut hamba- Ku, karena dosa- 
dosamu a diampuni bagimu.

37 Biarlah hamba- Ku Joseph 
Wakefield, kepada siapa Aku sa-
ngat berkenan, dan hamba- Ku 
a Parley P. Pratt pergi ke antara 
jemaat- jemaat dan menguatkan 
mereka dengan kata b imbauan;

38 Dan juga hamba- Ku John 
Corrill, atau sebanyak dari para 
hamba- Ku yang ditahbiskan 
pada jabatan ini, dan biarlah 

mereka bekerja di dalam a ke-
bun; dan janganlah biarkan se-
orang pun merintangi mereka 
melakukan apa yang telah Aku 
tetapkan bagi mereka—

39 Karenanya, dalam hal ini 
hamba- Ku a Edward Partridge 
tidaklah dibenarkan; walaupun 
demikian biarlah dia bertobat 
dan dia akan diampuni.

40 Lihatlah, kamu adalah anak- 
anak kecil dan kamu tidak da-
pat a menanggung segala sesuatu 
sekarang; kamu mesti b tumbuh 
dalam c kasih karunia dan da-
lam pengetahuan tentang d ke-
benaran.

41 a Janganlah takut, b anak- 
anak kecil, karena kamu adalah 
milik- Ku, dan Aku telah c menga-
tasi dunia, dan kamu adalah dari 
mereka yang telah Bapa- Ku d be-
rikan kepada- Ku;

42 Dan tak seorang pun dari 
mereka yang telah Bapa- Ku be-
rikan kepada- Ku akan a hilang.

43 Dan Bapa dan Aku adalah 
a satu. Aku di dalam Bapa dan 
Bapa di dalam Aku; dan sejauh 
kamu telah menerima- Ku, kamu 
di dalam Aku dan Aku di da-
lam kamu.

44 Karenanya, Aku berada 
di tengahmu, dan Aku adalah 
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 44 a Yoh. 10:14–15.  
pts Gembala 
Yang Baik.

  b Kej. 49:24; 1 Ptr. 2:4–8.  
pts Batu Penjuru.

  c 1 Kor. 10:1–4.  

pts Batu Karang;  
Yesus Kristus.

  d Hel. 5:12.
 45 a A&P 67:10–13.
 46 a pts Berjaga.
  b Alma 34:32–33.

51 1 a pts Edward Partridge.
 2 a A&P 42:30–39; 105:5.  

pts Mempersucikan.
 3 a A&P 49:20.
  b Kis. 2:44–45;  

4 Ne. 1:2–3.

a gembala yang baik, dan b batu 
Israel. Dia yang membangun di 
atas c batu karang ini d tidak akan 
pernah jatuh.

45 Dan masanya datang ketika 
kamu akan mendengar suara- Ku 

dan a melihat- Ku, dan mengeta-
hui bahwa Aku ada.

46 a Berjagalah, oleh karena itu, 
agar kamu boleh b siap. Demiki-
anlah. Amin.

BAGIAN 51
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Thompson, 
Ohio, 20 Mei 1831. Pada waktu ini para Orang Suci yang bermigrasi 
dari negara bagian negara bagian sebelah timur mulai tiba di Ohio, 
dan menjadi perlu untuk membuat penataan yang pasti untuk per
mukiman mereka. Karena pengupayaan ini terutama sekali termasuk 
dalam jabatan uskup, Uskup Edward Partridge mencari petunjuk atas 
masalah itu, dan Nabi bertanya kepada Tuhan.

1–8, Edward Partridge ditetap
kan untuk mengatur tugas peng
awasan dan hak milik; 9–12, Para 
Orang Suci mesti berurusan secara 
jujur dan menerima yang sama; 
13–15, Mereka mesti memiliki se
buah gudang penyimpanan uskup 
dan mengatur harta milik menurut 
hukum Tuhan; 16–20, Ohio akan 
menjadi tempat pengumpulan se
mentara.

Simaklah Aku, firman Tuhan 
Allahmu, dan Aku akan berfir-
man kepada hamba- Ku a Edward 
Partridge, dan memberikan ke-
padanya arahan; karena mesti-
lah perlu bahwa dia menerima 
arahan bagaimana mengatur 
orang- orang ini.

2 Karena mestilah perlu bahwa 
mereka diatur menurut a hukum- 
hukum- Ku; jika tidak, mereka 
akan disingkirkan.

3 Karenanya, biarlah hamba- Ku 
Edward Partridge, dan mereka 
yang telah dia pilih, kepada si-
apa Aku sangat berkenan, me-
netapkan bagi orang- orang ini 
bagian mereka, setiap orang 
a setara menurut keluarganya, 
menurut keadaannya dan keku-
rangannya dan b kebutuhannya.

4  Dan biar lah hamba-  Ku 
Edward Partridge, ketika dia 
akan menetapkan seseorang ba-
giannya, memberikan kepada-
nya tulisan yang akan menjamin 
kepadanya bagiannya, sehingga 
dia akan memegangnya, bahkan 
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 4 a yaitu bagian 20 
disebut Pasal dan 
Perjanjian Gereja 
Kristus.  
A&P 33:14; 42:13.  
pts Perjanjian.

 6 a 1 Ptr. 2:13;  
A&P 98:5–7.

  b A&P 58:21–22.
 8 a A&P 84:104.
  b A&P 104:15–18.
 9 a pts Jujur, Kejujuran.
  b A&P 38:27.  

pts Kesatuan.
 10 a yaitu cabang lain 

Gereja, bukan 

golongan agama lain.
 12 a pts Persetujuan 

Bersama.
 13 a A&P 42:55.  

pts Gudang 
Penyimpanan.

  b A&P 42:33–34, 55;  
82:17–19.

hak ini dan warisan ini di dalam 
gereja, sampai dia melanggar 
dan tidak dianggap layak mela-
lui suara gereja, menurut hukum 
dan a perjanjian gereja, untuk ter-
masuk dalam gereja.

5 Dan jika dia melanggar dan 
tidak dianggap layak untuk ter-
masuk dalam gereja, dia tidak 
akan memiliki kuasa untuk me-
nuntut hak atas bagian itu yang 
telah dia persucikan kepada us-
kup bagi yang miskin dan mem-
butuhkan dari gereja- Ku; oleh 
karena itu, dia tidak akan mem-
pertahankan pemberian itu, 
tetapi hanya akan memiliki tun-
tutan hak atas bagian itu yang 
dihibahkan kepadanya.

6 Dan demikianlah segala sesu-
atu akan dijadikan pasti, a menu-
rut b hukum negara.

7 Dan biarlah apa yang adalah 
kepunyaan orang- orang ini di-
tetapkan bagi orang- orang ini.

8 Dan a uang yang tersisa bagi 
orang- orang ini—biarlah ada 
seorang juru kuasa ditetap-
kan bagi orang- orang ini, un-
tuk mengambil b uang itu untuk 
menyediakan makanan dan pa-
kaian, menurut kekurangan 
orang- orang ini.

9 Dan biarlah setiap orang ber-
urusan a secara jujur, dan men-
jadi sama di antara orang- orang 

ini, dan menerima yang sama, 
agar kamu boleh menjadi b satu, 
bahkan seperti yang telah Aku 
perintahkan kepadamu.

10 Dan biarlah apa yang men-
jadi kepunyaan orang- orang ini 
tidak diambil dan diberikan ke-
pada orang dari a jemaat lain.

11 Karenanya, jika jemaat lain 
menghendaki menerima uang 
dari jemaat ini, biarlah mereka 
membayar kepada jemaat ini 
lagi menurut yang akan mereka 
sepakati;

12 Dan ini akan dilakukan me-
lalui uskup atau juru kuasa, 
yang akan ditetapkan melalui 
a suara jemaat.

13 Dan lagi, biarlah uskup 
menetapkan sebuah a gudang 
penyimpanan bagi jemaat ini; 
dan biarlah segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa 
makanan, yang lebih daripada 
yang b dibutuhkan bagi keku-
rangan orang- orang ini, disim-
pan dalam tangan uskup.

14 Dan biarlah dia juga menca-
dangkan bagi dirinya untuk ke-
kurangannya sendiri, dan untuk 
kekurangan keluarganya, ka-
rena dia akan dipekerjakan da-
lam melakukan urusan ini.

15 Dan demikianlah Aku 
memberikan bagi orang- orang 
ini suatu hak istimewa untuk 

AJARAN DAN PERJANJIAN 51:5–15131



 15 a A&P 51:2.
 16 a yaitu Kirtland, 

area Ohio.
 18 a yaitu suatu pola.

 19 a Mat. 24:45–47.  
pts Petugas 
Pengawasan.

  b pts Sukacita.

 20 a Why. 22:6–16.
  b Mat. 24:44.
52 1 a pts Pemanggilan.

mengatur diri mereka menurut 
a hukum- hukum- Ku.

16 Dan Aku mempersucikan 
bagi mereka a tanah ini untuk 
masa yang singkat, sampai Aku, 
Tuhan, akan menyediakan bagi 
mereka dengan cara lain, dan 
memerintahkan mereka untuk 
pergi dari sini;

17 Dan jam dan harinya tidak 
diberikan kepada mereka, kare-
nanya biarlah mereka bertindak 
atas tanah ini seolah- olah untuk 
bertahun- tahun, dan ini akan 
berbalik bagi mereka demi ke-
baikan mereka.

18 Lihatlah, ini akan menjadi 

a sebuah contoh bagi hamba- Ku 
Edward Partridge, di tempat- 
tempat lain, di dalam semua je-
maat.

19 Dan barang siapa didapati 
sebagai seorang a petugas peng-
awasan yang setia, yang saleh, 
dan yang bijak akan masuk ke 
dalam b sukacita Tuhannya, dan 
akan mewarisi kehidupan kekal.

20 Sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, Aku ada-
lah Yesus Kristus, yang a datang 
dengan cepat, pada b jam yang 
tidak kamu pikirkan. Demiki-
anlah. Amin.

BAGIAN 52
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada pe
natua Gereja, di Kirtland, Ohio, 6 Juni 1831. Suatu konferensi telah 
diadakan di Kirtland, mulai tanggal 3 dan berakhir tanggal 6 Juni. 
Pada konferensi ini penahbisan khusus yang pertama pada jabatan 
imam tinggi diadakan, dan pernyataan tertentu roh roh palsu dan 
menipu dibedakan dan dihardik.

1–2, Konferensi berikutnya ditun
juk untuk diadakan di Missouri; 
3–8, Penetapan penatua tertentu 
untuk melakukan perjalanan ber
sama dibuat; 9–11, Para penatua 
mesti mengajarkan apa yang para 
rasul dan nabi telah tuliskan; 12–
21, Mereka yang diterangi oleh 
Roh menghasilkan buah buah pu
jian dan kebijaksanaan; 22–44, 
Berbagai penatua ditetapkan untuk 

pergi mengkhotbahkan Injil saat 
melakukan perjalanan ke Missouri 
untuk konferensi.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepada penatua yang te-
lah Dia a panggil dan pilih pada 
zaman terakhir ini, melalui su-
ara Roh- Nya—

2 Memfirmankan: Aku, Tuhan, 
akan menyingkapkan kepadamu 
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 2 a A&P 57:1–3.
  b A&P 58:57; 84:3–4.
  c Mzm. 135:4;  

3 Ne. 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

pts Perjanjian 
Abraham.

 5 a A&P 57:1–3.

 9 a Mosia 18:19–20.
  b A&P 42:12; 52:36.  

pts Tulisan Suci.
  c pts Mengajar—

Mengajar dengan 
Roh;  
Penghibur;  
Roh Kudus.

 10 a Mrk. 6:7; A&P 61:35.
  b Yoh. 1:26.
  c Kis. 8:14–17.
 11 a Rm. 9:28.
 12 a Luk. 22:31;  

3 Ne. 18:17–18.
 13 a Mat. 25:23;  

A&P 132:53.

apa yang Aku kehendaki yang 
hendaknya kamu lakukan se-
jak waktu ini sampai konferensi 
berikutnya, yang akan diada-
kan di Missouri, di atas a tanah 
yang akan Aku b persucikan bagi 
umat- Ku, yang adalah c sisa bani 
Yakub, dan mereka yang adalah 
ahli waris menurut d perjanjian.

3 Karenanya, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., dan Sidney Rigdon meng-
adakan perjalanan mereka se-
segera persiapan dapat dibuat 
untuk meninggalkan rumah me-
reka, dan melakukan perjalanan 
ke tanah Missouri.

4 Dan sejauh mereka setia 
kepada- Ku, akanlah disingkap-
kan kepada mereka apa yang 
akan mereka lakukan;

5 Dan akanlah juga, sejauh me-
reka setia, disingkapkan kepada 
mereka a tanah warisanmu.

6 Dan sejauh mereka tidak se-
tia, mereka akan disingkirkan, 
bahkan seperti yang Aku ke-
hendaki, seperti yang tampak-
nya baik bagi- Ku.

7 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah 
hamba- Ku Lyman Wight dan 
hamba- Ku John Corrill meng-
adakan perjalanan mereka se-
lekasnya;

8 Dan juga hamba- Ku John 
Murdock, dan hamba- Ku Hyrum 
Smith, mengadakan perjalanan 
mereka ke tempat yang sama de-
ngan melalui Detroit.

9 Dan biarlah mereka mela-
kukan perjalanan dari sana 
mengkhotbahkan firman dalam 
perjalanan, mengatakan a bukan 
hal lain selain apa yang para 
b nabi dan rasul telah tuliskan, 
dan apa yang diajarkan mereka 
oleh c Penghibur melalui doa de-
ngan iman.

10  B iar lah  mereka  perg i 
a berdua- dua, dan demikianlah 
biarlah mereka berkhotbah da-
lam perjalanan di antara setiap 
jemaat, membaptis dengan b air, 
dan c penumpangan tangan di 
dekat tepi air.

11 Karena demikianlah firman 
Tuhan, Aku akan mempersing-
kat pekerjaan- Ku dalam a kebe-
naran, karena masanya datang 
ketika Aku akan mengirim-
kan penghakiman pada keme-
nangan.

12 Dan biarlah hamba- Ku 
Lyman Wight berhati- hati, ka-
rena Setan berhasrat untuk 
a mengayaknya seperti sekam.

13 Dan lihatlah, dia yang a se-
tia akan dijadikan penguasa atas 
banyak hal.

14 Dan lagi, Aku akan memberi 
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 15 a pts Hati yang Hancur.
  b A&P 97:8.
  c pts Tata Cara.
 17 a A&P 66:8; 133:58.
  b pts Kebijaksanaan.

 18 a Mat. 3:10.
 19 a pts Karunia 

Pembedaan.
 20 a Mat. 8:5–13.
 22 a A&P 56:5.  

pts Thomas B. Marsh.
 24 a pts Edward Partridge.
 26 a pts Parley 

Parker Pratt.
  b pts Orson Pratt.

kepadamu sebuah pola dalam 
segala hal, agar kamu boleh ti-
dak tertipu; karena Setan terse-
bar luas di atas tanah ini, dan dia 
pergi menipu bangsa- bangsa—

15 Karenanya, dia yang berdoa, 
yang rohnya a menyesal, orang 
yang sama b diterima oleh- Ku 
jika dia mematuhi c tata cara- tata 
cara- Ku.

16 Dia yang berbicara, yang 
rohnya menyesal, yang cara 
berbahasanya lembut dan me-
neguhkan, orang yang sama 
adalah dari Allah jika dia mema-
tuhi tata cara- tata cara- Ku.

17 Dan lagi, dia yang gemetar 
di bawah kuasa- Ku akan dija-
dikan a kuat, dan akan mengha-
silkan buah- buah pujian dan 
b kebijaksanaan, menurut wahyu 
dan kebenaran yang telah Aku 
berikan kepadamu.

18 Dan lagi, dia yang dikuasai 
dan a tidak menghasilkan buah- 
buah, bahkan menurut pola ini, 
bukanlah dari- Ku.

19 Karenanya, dengan pola ini 
kamu akan a mengenali roh- roh 
dalam segala keadaan di bawah 
seluruh langit.

20 Dan masanya telah datang; 
menurut iman orang- orang itu 
akan a terjadi kepada mereka.

21 Lihatlah, perintah ini diberi-
kan kepada semua penatua yang 
telah Aku pilih.

22 Dan lagi, sesungguhnya 

Aku berfirman kepadamu, biar-
lah hamba- Ku a Thomas B. Marsh 
dan hamba- Ku Ezra  Thayre 
mengadakan perjalanan me-
reka juga, mengkhotbahkan fir-
man dalam perjalanan ke tanah 
yang sama ini.

23 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
Isaac Morley dan hamba- Ku 
Ezra Booth mengadakan perja-
lanan mereka, juga mengkhot-
bahkan firman dalam perjalanan 
ke tanah yang sama ini.

24 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
a Edward Partridge dan Martin 
Harris mengadakan perjalanan 
mereka bersama hamba- Ku 
Sidney Rigdon dan Joseph 
Smith, Jun.

25 Biarlah hamba- Ku David 
Whitmer dan Harvey Whitlock 
juga mengadakan perjalanan 
mereka, dan berkhotbah da-
lam perjalanan ke tanah yang 
sama ini.

26 Dan biarlah hamba- Ku 
a Parley P. Pratt dan b Orson Pratt 
mengadakan perjalanan mereka, 
dan berkhotbah dalam perja-
lanan, bahkan ke tanah yang 
sama ini.

27 Dan biarlah hamba- Ku 
Solomon Hancock dan Simeon 
Carter juga mengadakan per-
jalanan mereka ke tanah yang 
sama ini, dan berkhotbah dalam 
perjalanan.

28 Biarlah hamba- Ku Edson 
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 32 a A&P 56:6–7.
 33 a Rm. 15:20.
 34 a Yoh. 15:16;  

A&P 18:15–16.
 36 a Mosia 18:19–20;  

A&P 52:9.

  b Yoh. 3:11.
  c pts Percaya, 

Kepercayaan.
 37 a Mat. 25:25–30.
 38 a A&P 79:1.
  b pts Imam, 

Imamat Harun.
 39 a Alma 6:1.
  b pts Pemujaan Berhala.
 40 a A&P 104:15–18.  

pts Miskin.
  b pts Kesejahteraan.

Fuller dan Jacob Scott juga 
mengadakan perjalanan mereka.

29 Biarlah hamba- Ku Levi W. 
Hancock dan Zebedee Coltrin 
juga mengadakan perjalanan 
mereka.

30 Biarlah hamba- Ku Reynolds 
Cahoon dan Samuel H. Smith 
juga mengadakan perjalanan 
mereka.

31 Biarlah hamba- Ku Wheeler 
Baldwin dan William Carter juga 
mengadakan perjalanan mereka.

32 Dan biarlah hamba- Ku 
a  Newel Knight dan Selah J. Griffin 
keduanya ditahbiskan, dan juga 
mengadakan perjalanan mereka.

33 Ya, sesungguhnya Aku ber-
firman, biarlah semua orang ini 
mengadakan perjalanan mereka 
ke satu tempat, di beberapa lin-
tasan mereka, dan satu orang 
hendaknya tidak membangun 
di atas a landasan orang lain, ti-
dak juga melakukan perjalanan 
pada jejak orang lain.

34 Dia yang setia, orang yang 
sama akan dilindungi dan diber-
kati dengan banyak a buah.

35 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, biarlah hamba- Ku 
Joseph Wakefield dan Solomon 
Humphrey mengadakan per-
jalanan mereka ke wilayah- 
wilayah sebelah timur;

36 Biarlah mereka bekerja ber-
sama para keluarga mereka, 

a memaklumkan bukan hal- hal 
lain selain para nabi dan rasul, 
apa yang telah mereka b lihat dan 
dengar dan c percayai dengan 
paling pasti, sehingga nubuat- 
nubuat boleh digenapi.

37 Sebagai akibat dari pelang-
garan, biarlah apa yang dilim-
pahkan ke atas Heman Basset 
a diambil darinya, dan ditem-
patkan ke atas kepala Simonds 
Ryder.

38 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah Jared Carter a ditahbis-
kan sebagai imam, dan juga 
George James ditahbiskan seba-
gai b imam.

39 Biarlah sisa dari penatua 
a mengawasi jemaat- jemaat, 
dan memaklumkan firman di 
daerah- daerah sekitar mereka; 
dan biarlah mereka bekerja de-
ngan tangan mereka sendiri agar 
tidak ada b pemujaan berhala ti-
dak juga kejahatan dijalankan.

40 Dan ingatlah dalam se-
gala hal yang a miskin dan yang 
b membutuhkan, yang sakit 
dan yang sengsara, karena dia 
yang tidak melakukan hal- hal 
ini, orang yang sama bukanlah 
murid- Ku.

41 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., dan Sidney 
Rigdon dan Edward Partridge 
membawa bersama mereka 
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 41 a A&P 20:64.
 42 a pts Sion.
  b A&P 25:2; 57:1–3.
 43 a pts Sukacita.
 44 a A&P 88:96–98.
53 1 a pts Pemanggilan 

   dan Pemilihan;  
Pemilihan;  
Pilihan.

 2 a pts Penyaliban.
  b pts Dunia;  

Keduniawian.

 3 a pts Pengampunan 
akan Dosa- Dosa.

  b pts Penumpangan 
Tangan.

 4 a A&P 57:6, 8–10, 14–15;  
84:113.

a rekomendasi dari gereja. Dan 
biarlah ada satu yang dida-
patkan bagi hamba- Ku Oliver 
Cowdery juga.

42 Dan demikianlah, bahkan 
seperti yang telah Aku firman-
kan, jika kamu setia kamu akan 
berhimpun bersama untuk ber-
sukacita di atas tanah a Missouri, 
yang adalah tanah b warisanmu, 
yang sekarang adalah tanah 
 musuhmu.

43 Tetapi, lihatlah, Aku, Tuhan, 
akan mempergegas kota itu 
pada waktunya, dan akan me-
mahkotai yang setia dengan a su-
kacita dan dengan kesukacitaan.

44 Lihatlah, Aku adalah Yesus 
Kristus, Putra Allah, dan Aku 
akan a mengangkat mereka pada 
hari terakhir. Demikianlah. 
Amin.

BAGIAN 53
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Algernon Sidney Gilbert, di Kirtland, Ohio, 8 Juni 1831. Atas per
mintaan Sidney Gilbert, Nabi bertanya kepada Tuhan sehubungan 
dengan pekerjaan dan penetapan Brother Gilbert di dalam Gereja.

1–3, Pemanggilan dan pemilihan 
Sidney Gilbert di dalam Gereja 
mesti ditahbiskan sebagai penatua; 
4–7, Dia juga mesti melayani seba
gai juru kuasa uskup.

Lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, hamba- Ku Sidney Gilbert, 
bahwa Aku telah mendengar 
doa- doamu; dan kamu telah me-
minta kepada- Ku sehingga itu 
akan disingkapkan kepadamu, 
dari Tuhan Allahmu, mengenai 
pemanggilan dan a pemilihanmu 
di dalam gereja, yang telah Aku, 
Tuhan, bangkitkan pada zaman 
terakhir ini.

2 Lihatlah, Aku, Tuhan, yang 
telah a disalibkan bagi dosa- dosa 
dunia, memberi kepadamu se-
buah perintah bahwa kamu hen-
daknya b meninggalkan dunia.

3 Ambillah ke atas dirimu 
penahbisan- Ku, bahkan sebagai 
penatua, untuk mengkhotbah-
kan iman dan pertobatan dan 
a pengampunan akan dosa- dosa, 
menurut firman- Ku, dan pene-
rimaan Roh Kudus melalui b pe-
numpangan tangan;

4 Dan juga untuk menjadi 
a juru kuasa bagi gereja ini di 
tempat yang akan ditetapkan 
oleh uskup, menurut perintah-  
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 7 a pts Bertahan.
54 1 a Why. 1:8; 

   A&P 19:1.  
pts Alfa dan Omega.

  b pts Penyaliban.

perintah yang akan diberikan 
setelah ini.

5 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, kamu 
hendaknya mengadakan per-
jalananmu bersama hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., dan Sidney 
Rigdon.

6 Lihatlah, inilah tata cara- tata 
cara pertama yang akan kamu 

terima; dan sisanya akan dising-
kapkan pada masa yang akan 
datang, menurut kerjamu di da-
lam kebun- Ku.

7 Dan lagi, Aku menghendaki 
bahwa kamu hendaknya bela-
jar bahwa hanya dia yang dise-
lamatkan yang a bertahan sampai 
akhir. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 54
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Newel 
Knight, di Kirtland, Ohio, 10 Juni 1831. Para anggota Gereja yang 
tinggal di Thompson, Ohio, terbagi perihal pertanyaan yang berhu
bungan dengan persucian harta milik. Sifat mementingkan diri dan 
ketamakan nyata. Sesudah misinya kepada para Shaker (lihat uraian 
judul untuk bagian 49), Leman Copley telah melanggar perjanjiannya 
untuk mempersucikan tanah pertaniannya yang luas sebagai tempat 
warisan bagi para Orang Suci yang tiba dari Colesville, New York. Se
bagai akibatnya, Newel Knight (pemimpin para anggota yang tinggal 
di Thompson) dan penatua lain telah datang kepada Nabi menanyakan 
bagaimana harus melangkah. Nabi bertanya kepada Tuhan dan me
nerima wahyu ini, yang memerintahkan para anggota di Thompson 
untuk meninggalkan tanah pertanian Leman Copley dan melakukan 
perjalanan ke Missouri.

1–6, Para Orang Suci mesti mena
ati perjanjian Injil untuk memper
oleh belas kasihan; 7–10, Mereka 
mesti bersabar dalam kesukaran.

Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan, bahkan a Alfa dan 
Omega, yang awal dan yang 
akhir, bahkan Dia yang telah b di-
salibkan bagi dosa- dosa dunia—

2 Lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, hamba- Ku Newel 
Knight, kamu hendaknya berdiri 
teguh dalam jabatan yang kepa-
danya telah Aku tetapkan kamu.

3 Dan jika saudara- saudaramu 
berhasrat untuk lolos dari mu-
suh mereka, biarlah mereka ber-
tobat dari segala dosa mereka, 
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 3 a pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

 4 a A&P 42:30–39.  
pts Mempersucikan.

  b A&P 58:32–33.
 5 a Mat. 18:6–7.

 6 a pts Belas Kasihan.
 8 a A&P 52:42.
 9 a 1 Tes. 4:11.
 10 a pts Sabar, Kesabaran.
  b Why. 22:12.  

pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  c Ams. 8:17.  

pts Doa.
  d Mat. 11:28–30.  

pts Istirahat.

dan menjadi benar- benar a ren-
dah hati di hadapan- Ku dan me-
nyesal.

4 Dan karena a perjanjian yang 
mereka buat kepada- Ku telah 
dilanggar, demikian pula itu te-
lah menjadi b batal dan tak ber-
dampak.

5 Dan celakalah dia oleh si-
apa a kesalahan ini datang, ka-
rena adalah lebih baik baginya 
bahwa dia telah dibenamkan di 
kedalaman laut.

6 Tetapi diberkatilah mereka 
yang telah menaati perjanjian 
dan menepati perintah, karena 
mereka akan mendapatkan a be-
las kasihan.

7 Karenanya, pergilah sekarang 
dan larikanlah diri dari tanah itu, 
agar jangan musuhmu datang 
ke atas dirimu; dan adakanlah 
perjalananmu, dan tetapkanlah 

siapa yang kamu kehendaki un-
tuk menjadi pemimpinmu, dan 
untuk membayar uang bagimu.

8 Dan demikianlah kamu hen-
daknya mengadakan perjalan-
anmu ke daerah- daerah arah 
barat, ke tanah a Missouri, ke 
perbatasan orang- orang Laman.

9 Dan setelah kamu melakukan 
perjalanan, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, upayakanlah 
kamu a mata pencaharian seperti 
orang- orang, sampai Aku mem-
persiapkan sebuah tempat bag-
imu.

10 Dan lagi, a bersabarlah da-
lam kesukaran sampai Aku b da-
tang; dan, lihatlah, Aku datang 
dengan cepat, dan pahala- Ku ada 
bersama- Ku, dan mereka yang 
telah c mencari- Ku sejak dini akan 
menemukan d istirahat bagi jiwa 
mereka. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 55
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
William W. Phelps, di Kirtland, Ohio, 14 Juni 1831. William W. 
Phelps, seorang pencetak, dan keluarganya baru saja tiba di Kirtland, 
dan Nabi mencari Tuhan untuk informasi mengenai dia.

1–3, William W. Phelps dipang
gil dan dipilih untuk dibaptis, un
tuk ditahbiskan sebagai penatua, 
dan untuk mengkhotbahkan Injil; 
4, Dia mesti juga menulis buku 

untuk anak anak di sekolah sekolah 
Gereja; 5–6, Dia mesti melakukan 
perjalanan ke Missouri, yang akan 
menjadi area kerjanya.
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55 1 a Ul. 10:14; 1 Ne. 11:6;  
2 Ne. 29:7.

  b pts Baptis, Baptisan.

  c pts Penumpangan 
Tangan.

 2 a pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
 4 a A&P 88:118; 109:7, 14.
 5 a Am. 9:15.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu, hamba- Ku 
William, ya, bahkan Tuhan se-
luruh a bumi, engkau dipanggil 
dan dipilih; dan setelah eng-
kau b dibaptis dengan air, yang 
jika kamu lakukan dengan su-
atu pandangan tunggal pada 
kemuliaan- Ku, kamu akan 
memperoleh pengampunan 
akan dosa- dosamu dan peneri-
maan Roh Kudus melalui c pe-
numpangan tangan;

2  Dan kemudian engkau 
akan ditahbiskan oleh ta-
ngan hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., untuk menjadi penatua 
bagi gereja ini, untuk meng-
khotbahkan pertobatan dan 
a pengampunan akan dosa- 
dosa dengan cara baptisan da-
lam nama Yesus Kristus, Putra 
Allah yang  hidup.

3  Dan ke atas  s iapa pun 
kamu akan tumpangkan ta-
nganmu, jika mereka menyesal 
di hadapan- Ku, kamu akan me-

miliki kuasa untuk memberikan 
Roh Kudus.

4 Dan lagi, kamu akan ditahbis-
kan untuk membantu hamba- Ku 
Oliver Cowdery melakukan pe-
kerjaan mencetak, dan menye-
leksi dan menulis a buku untuk 
sekolah- sekolah di dalam gereja 
ini, agar anak- anak kecil juga 
boleh menerima petunjuk di 
hadapan- Ku yang menyenang-
kan bagi- Ku.

5 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, untuk 
alasan ini kamu akan menga-
dakan perjalananmu bersama 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
dan Sidney Rigdon, agar kamu 
boleh a ditempatkan di tanah wa-
risanmu untuk melakukan pe-
kerjaan ini.

6 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
Joseph Coe juga mengadakan 
perjalanannya bersama mereka. 
Sisanya akan disingkapkan sete-
lah ini, bahkan seperti yang Aku 
kehendaki. Amin.

BAGIAN 56
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 15 Juni 1831. Wahyu ini mendera Ezra Thayre karena tidak me
matuhi wahyu terdahulu (“perintah” yang dirujuk pada ayat 8), yang 
telah Joseph Smith terima baginya, yang menginstruksikan Thayre 
mengenai kewajiban kewajibannya di tanah pertanian Frederick G. 
Williams, di mana dia tinggal. Wahyu berikut ini juga mencabut 
panggilan Thayre untuk melakukan perjalanan ke Missouri bersama 
Thomas B. Marsh (lihat bagian 52:22).
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1–2, Para Orang Suci mesti me
mikul salib mereka dan mengikuti 
Tuhan untuk memperoleh kesela
matan; 3–13, Tuhan memerintah
kan dan mencabut, dan yang tidak 
patuh dienyahkan; 14–17, Celaka
lah yang kaya yang tidak mau me
nolong yang miskin, dan celakalah 
yang miskin yang hatinya tidak 
hancur; 18–20, Diberkatilah yang 
miskin yang murni hatinya, karena 
mereka akan mewarisi bumi.

Simaklah, hai kamu orang- 
orang yang a mengakui nama- Ku, 
firman Tuhan Allahmu; karena 
lihatlah, amarah- Ku tersulut 
terhadap yang memberontak, 
dan mereka akan mengetahui 
lengan- Ku dan keberangan- Ku, 
pada hari b pengunjungan dan 
kemurkaan ke atas bangsa- 
bangsa.

2 Dan dia yang tidak mau 
m e m i k u l  a s a l i b n y a  d a n 
b mengikuti- Ku, dan menaati 
perintah- perintah- Ku, orang 
yang sama tidak akan disela-
matkan.

3 Lihatlah, Aku, Tuhan, meme-
rintahkan; dan dia yang tidak 
mau a mematuhi akan b disingkir-
kan pada waktu- Ku sendiri yang 
tepat, setelah Aku perintahkan 
dan perintah itu dilanggar.

4 Karenanya Aku, Tuhan, me-
merintahkan dan a mencabut, 

seperti yang tampaknya baik 
bagi- Ku; dan semua ini akan di-
pertanggungjawabkan ke atas 
kepala yang b memberontak, fir-
man Tuhan.

5 Karenanya, Aku mencabut 
perintah yang diberikan kepada 
hamba- Ku a Thomas B. Marsh 
dan Ezra Thayre, dan membe-
rikan sebuah perintah baru ke-
pada hamba- Ku Thomas, agar 
dia hendaknya mengadakan 
perjalanannya selekasnya ke ta-
nah Missouri, dan hamba- Ku 
Selah J. Griffin akan juga pergi 
bersamanya.

6 Karena lihatlah, Aku menca-
but perintah yang diberikan ke-
pada hamba- Ku Selah J. Griffin 
dan Newel Knight, sebagai aki-
bat dari kedegilan umat- Ku 
yang berada di Thompson, dan 
pemberontakan mereka.

7 Karenanya, biarlah hamba- Ku 
Newel Knight tetap tinggal ber-
sama mereka; dan sebanyak 
yang menghendaki pergi bo-
lehlah pergi, yang menyesal 
di hadapan- Ku, dan dipimpin 
olehnya ke tanah yang telah Aku 
tetapkan.

8 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
hamba- Ku Ezra Thayre mesti 
bertobat dari a kesombongan-
nya, dan dari sifatnya yang me-
mentingkan diri, dan mematuhi 

56 1 a A&P 41:1.
  b Yes. 10:3–4;  

Morm. 9:2;  
A&P 1:13–14; 124:10.

 2 a Luk. 14:27.
  b 1 Ptr. 2:21; 

   2 Ne. 31:10–13;  
Moro. 7:11.  
pts Yesus Kristus—
Teladan dari 
Yesus Kristus.

 3 a pts Patuh, Kepatuhan.

  b A&P 1:14–16; 50:8.
 4 a A&P 58:31–33.
  b pts Pemberontakan.
 5 a pts Thomas B. Marsh.
 8 a pts Kesombongan.
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perintah terdahulu yang telah 
Aku berikan kepadanya menge-
nai tempat yang di atasnya dia 
tinggal.

9 Dan jika dia akan melaku-
kan ini, karena hendaknya ti-
dak ada pembagian yang dibuat 
atas tanah itu, dia masih akan di-
tetapkan untuk pergi ke tanah 
Missouri;

10 Jika tidak dia hendak-
nya menerima uang yang te-
lah dia bayar, dan hendaknya 
meninggalkan tempat itu, dan 
hendaknya a disingkirkan dari 
gereja- Ku, firman Tuhan Allah 
Semesta Alam;

11 Dan walaupun langit dan 
bumi berlalu, firman ini tidak 
akan a berlalu, tetapi akan dige-
napi.

12 Dan jika hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., mestilah perlu mem-
bayar uang itu, lihatlah, Aku, 
Tuhan, akan membayarnya ke-
padanya lagi di tanah Missouri, 
agar mereka yang dari siapa dia 
akan menerima boleh diberi im-
balan lagi menurut apa yang me-
reka lakukan;

13 Karena menurut apa yang 
mereka lakukan mereka akan 
menerima, bahkan dengan tanah 
untuk warisan mereka.

14 Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan kepada umat- Ku—

kamu memiliki banyak hal 
untuk dilakukan dan untuk 
bertobat darinya; karena lihat-
lah, dosa- dosamu telah naik 
kepada- Ku, dan tidak termaaf-
kan, karena kamu berupaya un-
tuk a menasihati dengan caramu 
sendiri.

15 Dan hatimu tidak puas. Dan 
kamu tidak mematuhi kebe-
naran, tetapi menikmati a kese-
nangan dalam ketidaksalehan.

16 Celakalah kamu a orang- 
orang kaya, yang tidak mau 
b memberikan harta kekayaanmu 
kepada yang c miskin, karena 
d kekayaanmu akan mengge-
rogoti jiwamu; dan ini akan 
menjadi ratapanmu pada hari 
pengunjungan, dan pengha-
kiman, dan keberangan: e Panen 
telah berlalu, musim panas telah 
berakhir, dan jiwaku tidak dise-
lamatkan!

17 Celakalah kamu a orang- 
orang miskin, yang hatinya ti-
dak hancur, yang rohnya tidak 
menyesal, dan yang perutnya 
tidak puas, dan yang tangan-
nya tidak tahan dari menyambar 
barang- barang orang lain, yang 
matanya penuh b ketamakan, dan 
yang tidak mau bekerja dengan 
tanganmu sendiri!

18 Tetapi diberkatilah yang 
a miskin yang murni hatinya, 

 10 a pts Ekskomunikasi.
 11 a 2 Ne. 9:16.
 14 a Yakub 4:10.
 15 a Alma 41:10;  

3 Ne. 27:11.
 16 a Yer. 17:11; 2 Ne. 9:30.
  b pts Sedekah.

  c Ams. 14:31;  
Alma 5:55–56.  
pts Miskin.

  d Yak. 5:3.
  e Yer. 8:20;  

Alma 34:33–35;  
A&P 45:2.

 17 a Mosia 4:24–27;  
A&P 42:42; 68:30–32.

  b pts Damba, 
Mendambakan.

 18 a Mat. 5:3, 8; Luk. 6:20;  
3 Ne. 12:3.  
pts Miskin.
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yang hatinya b hancur, dan yang 
rohnya menyesal, karena me-
reka akan melihat c kerajaan 
Allah datang dalam kuasa dan 
kemuliaan yang besar untuk 
pembebasan mereka; karena ke-
tambunan d bumi akan menjadi 
milik mereka.

19 Karena lihatlah, Tuhan akan 
datang, dan a ganjaran- Nya akan 

ada bersama- Nya, dan Dia akan 
memberi pahala setiap orang, 
dan yang miskin akan bersu-
kacita;

20 Dan angkatan- angkatan me-
reka akan a mewarisi bumi dari 
angkatan ke angkatan, selama- 
lamanya. Dan sekarang Aku 
mengakhiri berfirman kepa-
damu. Demikianlah. Amin.

 18 b pts Hati yang Hancur.
  c pts Kerajaan Allah.
  d pts Bumi.
 19 a Why. 22:12;  

A&P 1:10.

 20 a Mat. 5:5;  
A&P 45:56–58.

57 1 a A&P 52:42.
  b A&P 29:7–8;  

45:64–66.

  c A&P 61:17.
  d pts Israel—

Pengumpulan Israel.
 2 a A&P 28:9; 42:9, 62.
  b pts Sion.

BAGIAN 57
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, 
Jackson County, Missouri, 20 Juli 1831. Sesuai dengan perintah 
Tuhan untuk melakukan perjalanan ke Missouri, di mana Dia akan 
mengungkapkan “tanah warisanmu” (bagian 52), para penatua 
telah melakukan perjalanan dari Ohio ke perbatasan sebelah barat 
Missouri. Joseph Smith merenungkan keadaan orang orang Laman 
dan bertanya tanya: “Kapankah padang belantara akan bermekaran 
bagaikan bunga mawar? Kapankah Sion akan dibangun dalam kemu
liaannya, dan di manakah bait suci Mu akan berdiri, yang ke mana 
segala bangsa akan datang pada zaman terakhir?” Sesudah itu dia 
menerima wahyu ini.

1–3, Independence, Missouri, ada
lah tempat untuk Kota Sion dan 
bait suci; 4–7, Para Orang Suci 
mesti membeli tanah dan mene
rima warisan di area itu; 8–16, 
Sidney Gilbert mesti mendirikan 
sebuah toko, William W. Phelps 
mesti menjadi pencetak, dan Oliver 
Cowdery mesti mengedit materi 
untuk penerbitan.

Simaklah, hai kamu pena-

tua gereja- Ku, firman Tuhan 
Allahmu, yang telah berhim-
pun bersama, menurut perintah- 
perintah- Ku, di tanah ini, yang 
adalah tanah a Missouri, yang 
adalah b tanah yang telah Aku 
tetapkan dan c persucikan untuk 
d pengumpulan para orang suci.

2 Karenanya, inilah tanah yang 
dijanjikan, dan a tempat untuk 
Kota b Sion.

3 Dan demikianlah firman 
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Tuhan Allahmu, jika kamu 
menghendaki menerima kebi-
jaksanaan inilah kebijaksanaan. 
Lihatlah, tempat yang sekarang 
disebut Independence adalah 
tempat pusat; dan bidang ta-
nah untuk a bait suci terletak di 
arah barat, di atas sebidang la-
han yang tidak jauh dari gedung 
pengadilan.

4 Karenanya, adalah kebijaksa-
naan bahwa tanah itu akan a di-
beli oleh para orang suci, dan 
juga setiap bidang yang terletak 
di arah barat, bahkan ke garis 
yang membentang secara lang-
sung antara b orang Yahudi dan 
orang bukan Israel;

5 Dan juga setiap bidang yang 
berbatasan dengan padang rum-
put, sejauh para murid- Ku di-
mungkinkan untuk a membeli 
tanah. Lihatlah, ini adalah ke-
bijaksanaan, agar mereka boleh 
b mendapatkannya untuk wa-
risan abadi.

6 Dan biarlah hamba- ku Sidney 
Gilbert berdiri pada jabatan 
yang kepadanya telah Aku te-
tapkan dia, untuk menerima 
uang, untuk menjadi a juru ku-
asa bagi gereja, untuk membeli 
tanah di seluruh daerah seki-
tarnya, sejauh dapat dilakukan 
dalam kebenaran, dan sebagai-
mana akan kebijaksanaan arah-
kan.

7  Dan biar lah hamba-  Ku 
a Edward Partridge berdiri pada 
jabatan yang kepadanya telah 
Aku tetapkan dia, dan b membagi 
kepada para orang suci warisan 
mereka, bahkan seperti yang te-
lah Aku perintahkan; dan juga 
mereka yang telah dia tetapkan 
untuk membantunya.

8 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah 
hamba- Ku Sidney Gilbert me-
nempatkan dirinya di tempat 
ini, dan mendirikan sebuah 
toko, agar dia boleh menjual 
barang- barang tanpa penipuan, 
agar dia boleh mendapatkan 
uang untuk membeli tanah demi 
kebaikan para orang suci, dan 
agar dia boleh mendapatkan 
benda- benda apa pun yang para 
murid mungkin butuhkan untuk 
menempatkan mereka di wa-
risan mereka.

9 Dan juga biarlah hamba- Ku 
Sidney Gilbert  mendapat-
kan surat izin—lihatlah ini-
lah kebijaksanaan, dan barang 
siapa membaca biarlah dia me-
ngerti—agar dia boleh mengi-
rim barang- barang juga kepada 
orang- orang, bahkan melalui si-
apa yang dia kehendaki sebagai 
juru tulis yang dipekerjakan da-
lam pelayanannya;

10 Dan demikianlah sediakan-
lah bagi para orang suci- Ku, 

 3 a A&P 58:57; 97:15–17.
 4 a A&P 48:4.
  b yaitu Orang Yahudi 

di sini merujuk 
kepada orang- orang 
Laman, dan Orang 

Bukan Israel kepada 
para pemukim 
berkulit putih.

 5 a A&P 58:49, 51; 
101:68–74.

  b A&P 56:20.

 6 a A&P 53.
 7 a A&P 58:24.  

pts Edward Partridge.
  b A&P 41:9–11; 

58:14–18.
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 10 a Yes. 9:1;  
Mat. 4:16.  
pts Kegelapan 

Rohani.
  b Mzm. 23:4.
 11 a pts William W. 

Phelps.
  b A&P 58:37, 40–41.
 13 a pts Oliver Cowdery.

agar Injil- Ku boleh dikhotbah-
kan kepada mereka yang duduk 
dalam a kegelapan dan di daerah 
dan b bayangan kematian.

11 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku a William W. 
Phelps ditempatkan di tem-
pat ini, dan ditegakkan sebagai 
b pencetak bagi gereja.

12 Dan tengoklah, jika dunia 
menerima tulisannya—lihat-
lah inilah kebijaksanaan—biar-
lah dia mendapatkan apa pun 
yang bisa dia dapatkan dalam 
kesalehan, demi kebaikan para 
orang suci.

13 Dan biarlah hamba- Ku 
a Oliver Cowdery membantunya, 
bahkan seperti yang telah Aku 
perintahkan, di tempat apa pun 
yang akan Aku tetapkan kepa-
danya, untuk menyalin, dan un-
tuk mengoreksi, dan menyeleksi, 

agar segala hal boleh menjadi 
benar di hadapan- Ku, seperti 
akan dibuktikan oleh Roh me-
lalui dia.

14 Dan demikian biarlah me-
reka yang tentang siapa telah 
Aku firmankan ditempatkan 
di tanah Sion, selekas sebisa-
nya, bersama keluarga mereka, 
untuk melakukan hal- hal itu 
bahkan seperti yang telah Aku 
firmankan.

15 Dan sekarang, mengenai pe-
ngumpulan itu—Biarlah uskup 
dan juru kuasa membuat per-
siapan untuk para keluarga itu 
yang telah diperintahkan untuk 
datang ke tanah ini, sesegera 
mungkin, dan menempatkan 
mereka di warisan mereka.

16 Dan kepada sisanya baik pe-
natua maupun anggota petun-
juk lebih lanjut akan diberikan 
setelah ini. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 58
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, 
Jackson County, Missouri, 1 Agustus 1831. Sebelumnya, pada Sabat 
pertama setelah tibanya Nabi dan rombongannya di Jackson County, 
Missouri, suatu kebaktian keagamaan telah diadakan, dan dua ang
gota telah diterima melalui baptisan. Selama minggu itu, beberapa 
dari para Orang Suci Colesville dari Cabang Thompson dan yang 
lainnya tiba (lihat bagian 54). Banyak yang sangat berhasrat untuk 
mempelajari kehendak Tuhan mengenai mereka di tempat pengum
pulan yang baru.

1–5, Mereka yang bertahan dalam 
kesukaran akan dimahkotai dengan 

kemuliaan; 6–12, Para Orang Suci 
mesti bersiap bagi pernikahan 
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58 1 a A&P 57:1–8.
 2 a Mosia 2:22.
  b 1 Ptr. 4:6.
  c 2 Tes. 1:4.
  d pts Kemalangan.
 3 a pts Ke- Allah- an.
  b pts Kemuliaan.

 4 a Mzm. 30:6;  
A&P 101:2–7; 
103:11–14; 109:76.

  b pts Berkat.
  c pts Mahkota;  

Permuliaan.
  d Rm. 8:17–18;  

A&P 136:31.
 5 a Ul. 11:18–19.
 6 a A&P 29:8.
  b pts Kesaksian.
 7 a pts Sion.
 8 a pts Miskin.

Anak Domba dan perjamuan ma
lam Tuhan; 13–18, Uskup ada
lah hakim di Israel; 19–23, Para 
Orang Suci mesti mematuhi hu
kum negara; 24–29, Manusia hen
daknya menggunakan hak pilihan 
mereka untuk melakukan yang 
baik; 30–33, Tuhan memerintah
kan dan mencabut; 34–43, Untuk 
bertobat, manusia mesti menga
kui dan meninggalkan dosa dosa 
mereka; 44–58, Para Orang Suci 
mesti membeli warisan mereka dan 
berkumpul di Missouri; 59–65, In
jil mesti dikhotbahkan kepada se
tiap makhluk.

Simaklah, hai kamu penatua 
gereja- Ku, dan pasanglah teli-
nga terhadap firman- Ku, dan 
belajarlah dari- Ku apa yang 
Aku kehendaki mengenai kamu, 
dan juga mengenai a tanah ini ke 
mana Aku telah mengutusmu.

2 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, diberkati-
lah dia yang a menaati perintah- 
perintah- Ku, apakah dalam 
kehidupan atau dalam b kema-
tian; dan dia yang c setia dalam 
d kesukaran, pahala orang yang 
sama itu lebih besar di dalam ke-
rajaan surga.

3 Kamu tidak dapat melihat 
dengan mata alamimu, untuk 
waktu sekarang ini, rancangan 

a Allahmu mengenai hal- hal 
itu yang akan datang setelah 
ini, dan b kemuliaan yang akan 
mengikuti setelah banyak ke-
sukaran.

4 Karena setelah banyak a ke-
sukaran datanglah b berkat. Ka-
renanya masanya akan datang 
saat kamu akan c dimahkotai de-
ngan banyak d kemuliaan; jam-
nya belumlah tiba, tetapi sudah 
di depan mata.

5 Ingatlah ini, yang Aku beri 
tahukan kepadamu sebelum-
nya, agar kamu boleh a menem-
patkannya ke dalam hati, dan 
menerima apa yang akan meng-
ikuti.

6 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, untuk 
alasan ini Aku telah mengu-
tusmu—agar kamu boleh patuh, 
dan agar hatimu boleh a dipersi-
apkan untuk memberikan b ke-
saksian tentang apa yang akan 
datang.

7 Dan juga agar kamu boleh di-
hormati dalam meletakkan lan-
dasan, dan dalam memberikan 
kesaksian tentang tanah yang di 
atasnya a Sion Allah akan berdiri;

8 Dan juga agar sebuah perja-
muan santapan terlezat boleh 
dipersiapkan bagi yang a mis-
kin; ya, sebuah perjamuan san-
tapan terlezat, anggur dengan 

AJARAN DAN PERJANJIAN 58:1–8145



 8 b Yes. 25:6.
 11 a Mat. 22:1–14;  

Why. 19:9;  
A&P 65:3.

  b Luk. 14:16–24.
 13 a Mi. 4:2.
 14 a pts Edward Partridge.

 15 a 1 Kor. 10:12.
 17 a A&P 107:72–74.  

pts Uskup.
  b pts Putra dan 

Putri Allah.
 18 a pts Nabi.
 21 a Luk. 20:22–26;  

A&P 98:4–10;  
PK 1:12.  
pts Pemerintahan.

 22 a pts Mesias;  
Milenium;  
Yesus Kristus.

b endapan yang disaring dengan 
baik, agar bumi boleh mengeta-
hui bahwa mulut para nabi tidak 
akan gagal;

9 Ya, sebuah perjamuan ma-
lam rumah Tuhan, dipersiap-
kan dengan baik, ke mana segala 
bangsa akan diundang.

10 Pertama, yang kaya dan 
yang terpelajar, yang bijak dan 
yang mulia;

11 Dan setelah itu datanglah 
hari kekuasaan- Ku; kemudian 
akanlah yang miskin, yang lum-
puh, dan yang buta, dan yang 
tuli, datang ke a pernikahan 
Anak Domba, dan ikut serta da-
lam b perjamuan malam Tuhan, 
yang dipersiapkan untuk hari 
yang besar yang akan datang.

12 Lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
memfirmankannya.

13 Dan agar a kesaksian itu bo-
leh menyebar luas dari Sion, ya, 
dari mulut kota pusaka Allah—

14 Ya, untuk alasan ini Aku te-
lah mengutusmu kemari, dan 
telah menyeleksi hamba- Ku 
a Edward Partridge, dan telah 
menetapkan bagi dia misinya 
di tanah ini.

15 Tetapi jika dia tidak bertobat 
dari dosa- dosanya, yang adalah 
ketidakpercayaan dan kebutaan 
hati, biarlah dia mengindahkan 
agar jangan dia a jatuh.

16 Lihatlah misinya diberikan 
kepadanya, dan itu tidak akan 
diberikan lagi.

17 Dan barang siapa berdiri da-
lam misi ini ditetapkan untuk 
menjadi a hakim di Israel, seperti 
adanya pada zaman dahulu, un-
tuk membagikan tanah pusaka 
Allah kepada b anak- anak- Nya;

18 Dan untuk menghakimi 
umat- Nya dengan kesaksian 
orang saleh, dan dengan ban-
tuan para penasihatnya, me-
nurut hukum- hukum kerajaan 
yang diberikan oleh para a nabi 
Allah.

19 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, hukum- Ku 
hendaknya ditaati di tanah ini.

20 Janganlah biarkan seorang 
pun berpikir dia adalah pengu-
asa; tetapi biarlah Allah meme-
rintah dia yang menghakimi, 
menurut nasihat dari kehendak- 
Nya sendiri, atau, dengan perka-
taan lain, dia yang menasihati 
atau duduk di atas kursi peng-
hakiman.

21 Janganlah biarkan seorang 
pun melanggar a hukum negara, 
karena dia yang menaati hukum 
Allah tidak perlu melanggar hu-
kum negara.

22 Karenanya, tunduklah 
pada kekuasaan yang ada, 
sampai a Dia memerintah yang 
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 23 a pts Hukum.
 24 a A&P 51:13; 70:7–11.
 26 a Mat. 24:45–51;  

A&P 107:99–100.
 27 a pts Ketekunan;  

Pekerjaan.
 28 a pts Hak Pilihan.
 29 a pts Laknat.
 30 a Yes. 45:9–10;  

Hel. 12:6.

 31 a A&P 1:37–38; 82:10.
 32 a A&P 56:3–4.
 33 a A&P 29:45.

merupakan hak- Nya untuk me-
merintah, dan menundukkan se-
mua musuh di bawah kaki- Nya.

23 Lihatlah, a hukum- hukum 
yang telah kamu terima dari 
tangan- Ku adalah hukum- 
hukum gereja, dan dalam terang 
ini kamu akan memegangnya. 
Lihatlah, inilah kebijaksanaan.

24 Dan sekarang,  seperti 
yang Aku firmankan mengenai 
hamba- Ku Edward Partridge, 
tanah ini adalah tanah tempat 
tinggalnya, dan mereka yang te-
lah dia tetapkan sebagai penasi-
hatnya; dan juga tanah tempat 
tinggal dia yang telah Aku tetap-
kan untuk mengawasi a gudang 
penyimpanan- Ku;

25 Karenanya, biarlah mereka 
membawa keluarga mereka ke 
tanah ini, sebagaimana akan me-
reka rundingkan di antara me-
reka sendiri dan Aku.

26 Karena lihatlah, adalah ti-
dak pantas bahwa Aku mesti 
memerintah dalam segala hal; 
karena dia yang dipaksa dalam 
segala hal, orang yang sama ada-
lah hamba yang a malas dan bu-
kan yang bijak; karenanya, dia 
tidak menerima pahala.

27 Sesungguhnya Aku ber-
firman, manusia hendaknya 
dengan a bersemangat terlibat 
dalam perkara yang baik, dan 
melakukan banyak hal dari ke-
hendak bebas mereka sendiri, 

dan mendatangkan banyak ke-
benaran;

28 Karena kuasa ada pada me-
reka, dimana mereka adalah 
a juru kuasa bagi diri mereka. 
Dan sejauh manusia melakukan 
yang baik mereka bagaimana-
pun tidak akan kehilangan pa-
hala mereka.

29 Tetapi dia yang tidak me-
lakukan apa pun sampai dia 
diperintahkan, dan menerima 
perintah dengan hati yang pe-
nuh ragu, dan menaatinya de-
ngan kemalasan, orang yang 
sama a dilaknat.

30 Siapakah Aku yang a menja-
dikan manusia, firman Tuhan, 
yang akan menganggap dia tak 
bersalah yang tidak mematuhi 
perintah- perintah- Ku?

31 Siapakah Aku,  f irman 
Tuhan, yang telah a berjanji dan 
tidak menggenapi?

32 Aku memerintahkan dan 
manusia tidak mematuhi; Aku 
a mencabut dan mereka tidak me-
nerima berkatnya.

33 Kemudian mereka berkata 
dalam hati mereka: Ini bukanlah 
pekerjaan Tuhan, karena janji- 
janji- Nya tidak digenapi. Tetapi 
celakalah yang seperti itu, ka-
rena pahala mereka mengintai 
a di bawah, dan bukan dari atas.

34 Dan sekarang Aku memberi 
kepadamu arahan lebih lanjut 
mengenai tanah ini.
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 35 a A&P 42:30–32.
 37 a A&P 57:11–12.
 39 a 2 Ne. 26:29;  

A&P 121:34–37.
 40 a pts William W. 

Phelps.

 42 a pts Pertobatan.
  b Yes. 1:18.  

pts Mengampuni.
  c Yes. 43:25.
 43 a A&P 19:20; 64:7.  

pts Pengakuan.

  b A&P 82:7.
 45 a Ul. 33:17.  

pts Israel—
Pengumpulan Israel.

 47 a A&P 68:8.

35 Adalah kebijaksanaan di 
dalam Aku bahwa hamba- Ku 
Martin Harris hendaknya men-
jadi teladan bagi gereja, dalam 
a meletakkan uangnya di ha-
dapan uskup gereja.

36 Dan juga, inilah sebuah 
hukum bagi setiap orang yang 
datang ke tanah ini untuk me-
nerima warisan; dan dia hen-
daknya melakukan dengan 
uangnya menurut yang hukum 
arahkan.

37 Dan adalah kebijaksanaan 
juga bahwa akan ada tanah yang 
dibeli di Independence, untuk 
tempat gudang penyimpanan, 
dan juga untuk rumah a perce-
takan.

38 Dan arahan lain mengenai 
hamba- Ku Martin Harris akan 
diberikan kepadanya oleh Roh, 
agar dia boleh menerima wa-
risannya seperti yang tampak-
nya baik baginya;

39 Dan biarlah dia bertobat 
dari dosa- dosanya, karena dia 
mencari a pujian dunia.

40 Dan juga biarlah hamba- Ku 
a William W. Phelps berdiri pada 
jabatan yang padanya telah Aku 
tetapkan dia, dan menerima wa-
risannya di tanah ini;

41 Dan juga dia perlu bertobat, 
karena Aku, Tuhan, tidak terlalu 
berkenan dengannya, karena dia 
berupaya untuk unggul, dan 

dia tidak cukup lembut hati di 
hadapan- Ku.

42 Lihatlah, dia yang telah 
a bertobat dari dosa- dosanya, 
orang yang sama b diampuni, 
dan Aku, Tuhan, tidak c mengi-
ngatnya lagi.

43 Dengan ini kamu boleh me-
ngetahui jika seseorang bertobat 
dari dosa- dosanya—lihatlah, dia 
akan a mengakuinya dan b me-
ninggalkannya.

44 Dan sekarang, sesungguh-
nya, Aku berfirman menge-
nai sisa dari penatua gereja- Ku, 
waktunya belumlah tiba, untuk 
bertahun- tahun, bagi mereka 
untuk menerima warisan me-
reka di tanah ini, kecuali mereka 
menghasratkannya melalui doa 
dengan iman, hanya sebagai-
mana yang akan ditetapkan ke-
pada mereka oleh Tuhan.

45 Karena, lihatlah, mereka 
akan a mendorong orang- orang 
bersama dari ujung- ujung bumi.

46 Karenanya, berhimpun-
lah kamu bersama; dan mereka 
yang tidak ditetapkan untuk 
tinggal di tanah ini, biarlah me-
reka mengkhotbahkan Injil di 
daerah- daerah sekitarnya; dan 
setelah itu biarlah mereka kem-
bali ke rumah mereka.

47 Biarlah mereka berkhotbah 
dalam perjalanan, dan a mem-
berikan kesaksian tentang 
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 48 a yaitu cabang- cabang 
Gereja.

 49 a pts Sion.

 50 a A&P 63:55–56.
 53 a A&P 63:27–31.
 57 a A&P 57:3;  

84:3–5, 31; 97:10–17.

kebenaran di segala tempat, 
dan meminta kepada yang kaya, 
yang tinggi dan yang rendah, 
dan yang miskin untuk bertobat.

48 Dan biarlah mereka mem-
bangun a jemaat- jemaat, sejauh 
penghuni bumi akan bertobat.

49 Dan biarlah ada seorang 
juru kuasa yang ditetapkan oleh 
suara gereja, untuk jemaat di 
Ohio, untuk menerima uang un-
tuk membeli tanah di a Sion.

50 Dan Aku memberi kepada 
hamba- Ku Sidney Rigdon se-
buah perintah, agar dia hen-
daknya a menulis uraian tentang 
tanah Sion, dan pernyataan ten-
tang kehendak Allah, sebagai-
mana yang akan disingkapkan 
oleh Roh kepadanya;

51 Dan sepucuk surat dan per-
mohonan sumbangan, untuk 
diajukan kepada semua jemaat 
untuk mendapatkan uang, un-
tuk ditaruh ke dalam tangan us-
kup, dia sendiri atau juru kuasa 
itu, seperti yang tampaknya baik 
baginya atau seperti yang akan 
dia arahkan, untuk membeli ta-
nah sebagai warisan bagi anak- 
anak Allah.

52 Karena, lihatlah, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
Tuhan menghendaki agar para 
murid dan anak- anak manusia 
hendaknya membuka hati me-
reka, bahkan untuk membeli se-
luruh daerah negeri ini, sesegera 
waktu akan mengizinkan.

53 Lihatlah, inilah kebijaksa-
naan. Biarlah mereka melakukan 
ini agar jangan mereka tidak me-
nerima a warisan, kecuali melalui 
penumpahan darah.

54 Dan lagi, sejauh ada tanah 
yang didapatkan, biarlah ada 
pekerja yang diutus dari segala 
jenis ke tanah ini, untuk bekerja 
bagi para orang suci Allah.

55 Biarlah segala hal ini dila-
kukan dengan tertib; dan bi-
arlah hak istimewa atas tanah 
itu disingkapkan dari waktu ke 
waktu, oleh uskup atau juru ku-
asa gereja.

56 Dan biarlah pekerjaan 
pengumpulan tidak dengan 
bergegas, tidak juga dengan 
terburu- buru; tetapi biarlah 
itu dilakukan sebagaimana 
yang akan dinasihatkan oleh 
para penatua gere ja  pada 
konferensi- konferensi, menurut 
pengetahuan yang mereka te-
rima dari waktu ke waktu.

57 Dan biarlah hamba- Ku 
Sidney Rigdon mempersucikan 
dan mendedikasikan tanah ini, 
dan bidang tanah untuk a bait 
suci, bagi Tuhan.

58 Dan biarlah suatu perte-
muan konferensi diadakan; dan 
setelah itu biarlah hamba- Ku 
Sidney Rigdon dan Joseph 
Smith, Jun., kembali, dan juga 
Oliver Cowdery bersama me-
reka, untuk merampungkan 
sisa pekerjaan yang telah Aku 
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 58 a pts Persetujuan 
Bersama.

 59 a pts Kesaksian.

 60 a pts Penderaan.
 64 a pts Khotbah.
  b pts Tanda.

 65 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

tetapkan kepada mereka di ta-
nah mereka sendiri, dan sisanya 
sebagaimana akan a diatur oleh 
konferensi.

59 Dan janganlah biarkan seo-
rang pun kembali dari tanah ini 
kecuali dia a memberikan kesak-
sian dalam perjalanan, tentang 
apa yang dia ketahui dan perca-
yai dengan paling pasti.

60 Biarlah apa yang telah di-
limpahkan atas Ziba Peterson 
diambil darinya; dan biarlah dia 
berdiri sebagai anggota di da-
lam gereja, dan bekerja dengan 
tangannya sendiri, bersama 
saudara- saudara, sampai dia de-
ngan cukup a didera karena se-
gala dosanya; karena dia tidak 
mengakuinya, dan dia berpikir 
untuk menyembunyikannya.

61 Biarlah sisa dari penatua ge-
reja ini, yang sedang datang ke 
tanah ini, yang beberapa dari 

mereka diberkati dengan sangat 
bahkan melebihi batas ukuran, 
juga mengadakan sebuah kon-
ferensi di atas tanah ini.

62 Dan biarlah hamba- Ku 
Edward Partridge mengarah-
kan konferensi yang akan dia-
dakan oleh mereka.

63 Dan biarlah mereka juga 
kembali, mengkhotbahkan Injil 
dalam perjalanan, memberikan 
kesaksian tentang hal- hal yang 
diungkapkan kepada mereka.

64 Karena, sesungguhnya, su-
ara itu mesti menyebar luas dari 
tempat ini ke seluruh dunia, dan 
ke bagian- bagian paling jauh di 
bumi—Injil mesti a dikhotbahkan 
kepada setiap makhluk, dengan 
b tanda- tanda mengikuti mereka 
yang percaya.

65 Dan lihatlah Putra Manusia 
a datang. Amin.

BAGIAN 59
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, 
Jackson County, Missouri, 7 Agustus 1831. Mendahului wahyu ini, 
tanah itu dipersucikan, sebagaimana telah Tuhan arahkan, dan tem
pat untuk bait suci masa depan didedikasikan. Pada hari wahyu ini 
diterima, Polly Knight, istri Joseph Knight Sr., meninggal, anggota 
Gereja pertama yang meninggal di Sion. Para anggota terdahulu 
menggolongkan wahyu ini sebagai “memberi petunjuk kepada para 
Orang Suci bagaimana menaati hari sabat dan bagaimana berpuasa 
dan berdoa.”

1–4, Para Orang Suci yang se
t i a  d i  S ion  akan  d ibe rka t i ; 

5–8, Mereka mesti mengasihi 
dan melayani Tuhan dan menaati 
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59 1 a Mat. 6:22–24;  
A&P 88:67.

 2 a Mat. 5:5;  
A&P 63:20, 48–49.

  b Why. 14:13.  
pts Firdaus;  
Kematian Jasmani.

  c pts Mahkota;  
Permuliaan.

  d Yoh. 14:2;  
A&P 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a Kej. 4:12; 

   Musa 5:37.
 4 a A&P 42:61; 76:7; 98:12; 

121:26–29.  
pts Wahyu.

  b pts Layak, Kelayakan.
  c pts Ketekunan.
 5 a Ul. 11:1;  

Mat. 22:37;  
Moro. 10:32;  
A&P 20:19.  
pts Kasih.

  b pts Hati.
  c pts Pelayanan.

 6 a pts Penemanan.
  b pts Mencuri.
  c pts Perzinaan.
  d pts Membunuh.
 7 a Mzm. 92:2;  

Alma 37:37;  
A&P 46:32.  
pts Terima Kasih.

 8 a pts Kurban.
  b pts Saleh, Kesalehan.
  c pts Hati yang  

Hancur.

perintah perintah Nya; 9–19, De
ngan menjaga hari Tuhan kudus, 
para Orang Suci diberkati secara 
duniawi dan secara rohani; 20–24, 
Yang saleh dijanjikan kedamaian di 
dunia ini dan kehidupan kekal di 
dunia yang akan datang.

Lihatlah, diberkatilah, fir-
man Tuhan, mereka yang te-
lah datang ke tanah ini dengan 
suatu a pandangan tunggal 
pada kemuliaan- Ku, menurut 
perintah- perintah- Ku.

2 Karena mereka yang hidup 
akan a mewarisi bumi, dan me-
reka yang b mati akan beristira-
hat dari segala kerja mereka, dan 
pekerjaan mereka akan mengi-
kuti mereka; dan mereka akan 
menerima c mahkota di dalam 
d tempat tinggal Bapa- Ku, yang 
telah Aku persiapkan bagi me-
reka.

3 Ya, diberkatilah mereka 
yang kakinya berdiri di atas ta-
nah Sion, yang telah mematuhi 
Injil- Ku; karena mereka akan 
menerima untuk pahala mereka 
apa yang baik dari bumi, dan itu 
akan menghasilkan dalam a ke-
kuatannya.

4 Dan mereka akan juga dimah-
kotai dengan berkat- berkat dari 
atas, ya, dan dengan perintah- 
perintah yang tidak sedikit, dan 
dengan a wahyu- wahyu pada 
waktunya—mereka yang b setia 
dan c tekun di hadapan- Ku.

5 Karenanya, Aku memberikan 
kepada mereka sebuah perin-
tah, memfirmankan demikian: 
Engkau hendaknya a mengasihi 
Tuhan Allahmu dengan segenap 
b hatimu, dengan segenap daya, 
pikiran, dan kekuatanmu; dan 
dalam nama Yesus Kristus eng-
kau hendaknya c melayani- Nya.

6 Engkau hendaknya menga-
sihi a sesamamu seperti dirimu. 
Janganlah engkau b mencuri; ja-
nganlah juga berbuat c zina, ti-
dak juga d membunuh, tidak 
juga melakukan apa pun yang 
seperti itu.

7 Engkau hendaknya a ber-
terima kasih kepada Tuhan 
Allahmu dalam segala sesuatu.

8 Engkau hendaknya mem-
persembahkan a pengurbanan 
kepada Tuhan Allahmu dalam 
b kesalehan, bahkan yang berupa 
hati yang hancur dan c roh yang 
menyesal.
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9 Dan agar engkau boleh le-
bih sepenuhnya menjaga dirimu 
a tak ternoda dari dunia, engkau 
hendaknya pergi ke rumah doa 
dan mempersembahkan sakra-
menmu pada b hari kudus- Ku;

10 Karena sesungguhnya ini-
lah suatu hari yang ditetapkan 
bagimu untuk beristirahat dari 
kerjamu, dan untuk a memper-
sembahkan baktimu kepada 
Yang Mahatinggi;

11 Walaupun demikian ikrar- 
ikrarmu hendaknya dipersem-
bahkan dalam kesalehan di 
sepanjang hari dan di sepan-
jang waktu.

12 Tetapi ingatlah bahwa pada 
hari ini, hari Tuhan, engkau 
hendaknya mempersembahkan 
a serahanmu dan sakramenmu 
kepada Yang Mahatinggi , 
b mengakui dosa- dosamu ke-
pada saudara- saudaramu, dan 
di hadapan Tuhan.

13 Dan pada hari ini engkau 
hendaknya tidak melakukan hal 
lain, hanya biarlah makananmu 
dipersiapkan dengan ketung-
galan hati agar a puasamu boleh 
sempurna, atau, dengan perka-
taan lain, agar b sukacitamu bo-
leh penuh.

14 Sesungguhnya, inilah puasa 
dan doa, atau dengan perkataan 
lain, kesukacitaan dan doa.

15 Dan sejauh kamu melakukan 

hal- hal ini dengan a ungkapan te-
rima kasih, dengan b hati dan air 
muka yang c riang, tidak dengan 
banyak d gelak tawa, karena ini 
adalah dosa, tetapi dengan hati 
gembira dan air muka riang—

16 Sesungguhnya Aku berfir-
man, bahwa sejauh kamu me-
lakukan ini, kegenapan bumi 
adalah milikmu, binatang di la-
dang dan unggas di udara, dan 
apa yang memanjat pada pohon 
dan berjalan di atas bumi;

17 Ya, dan tumbuhan berkha-
siat, dan apa yang baik yang 
datang dari bumi, apakah un-
tuk makanan atau untuk pa-
kaian, atau untuk rumah, atau 
untuk lumbung, atau untuk ke-
bun buah- buahan, atau untuk 
taman, atau untuk kebun;

18 Ya, segala sesuatu yang da-
tang dari a bumi, pada musim-
nya, dijadikan demi manfaat 
dan penggunaan manusia, baik 
untuk menyenangkan mata 
maupun untuk menggembira-
kan hati;

19 Ya, untuk makanan dan un-
tuk pakaian, untuk cita rasa 
dan untuk bau, untuk mengu-
atkan tubuh dan untuk menye-
garkan jiwa.

20 Dan itu menyenangkan 
Allah bahwa Dia telah membe-
rikan segala sesuatu ini kepada 
manusia; karena untuk tujuan 

 9 a Yak. 1:27.
  b pts Hari Sabat.
 10 a pts Ibadat.
 12 a yaitu persembahan, 

apakah waktu, bakat, 
atau sarana, dalam 

pelayanan bagi 
Allah dan sesama. 
pts Kurban.

  b pts Pengakuan.
 13 a pts Puasa.
  b pts Sukacita.

 15 a pts Terima Kasih.
  b Kel. 25:2;  

A&P 64:34.
  c Ams. 17:22.
  d A&P 88:69.
 18 a pts Bumi.
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1–9, Para penatua mesti meng
khotbahkan Injil di dalam jemaat 
jemaat orang jahat; 10–14, Mereka 
janganlah membuang waktu me
reka, tidak juga mengubur talenta 
mereka; 15–17, Mereka boleh mem
basuh kaki mereka sebagai suatu 
kesaksian menentang mereka yang 
menolak Injil.

Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan kepada penatua 
gereja- Nya, yang mesti kem-
bali selekasnya ke tanah dari 
mana mereka datang: Lihatlah, 

itu menyenangkan- Ku, bahwa 
kamu telah datang kemari;

2 Tetapi dengan beberapa 
Aku tidak terlalu berkenan, 
karena mereka tidak mau mem-
buka a mulut mereka, tetapi 
mereka b menyembunyikan ta-
lenta yang telah Aku berikan 
kepada mereka, karena c rasa 
takut akan manusia. Celaka-
lah yang seperti itu, karena 
amarah- Ku tersulut terhadap  
mereka.

3 Dan akan terjadi, jika me-
reka tidak lebih setia kepada- Ku, 

inilah itu dijadikan untuk digu-
nakan, dengan pertimbangan, 
tidak sampai berlebihan, tidak 
juga dengan pemerasan.

21 Dan tidak dalam apa pun 
manusia a bersalah terhadap 
Allah, atau tidak terhadap si-
apa pun kemurkaan- Nya tersu-
lut, kecuali mereka yang b tidak 
mengakui tangan- Nya dalam se-
gala sesuatu, dan tidak mema-
tuhi perintah- perintah- Nya.

22 Lihatlah, inilah menurut 

hukum dan para nabi; karena-
nya, janganlah menyusahkan- Ku 
lagi mengenai masalah ini.

23 Tetapi belajarlah bahwa dia 
yang melakukan pekerjaan a ke-
salehan akan menerima b paha-
lanya, bahkan c kedamaian di 
dunia ini, dan d kehidupan ke-
kal di dunia yang akan datang.

24 Aku, Tuhan, telah memfir-
mankannya, dan Roh memberi-
kan kesaksian. Amin.

 21 a pts Bersalah.
  b Ayb. 1:21.
 23 a pts Saleh, Kesalehan.
  b pts Berkat.
  c Mat. 11:28–30. 

   pts Damai, 
Kedamaian.

  d A&P 14:7.
60 2 a Ef. 6:19–20.
  b Luk. 8:16, 18.

  c Mat. 25:14–30.  
pts Takut—Takut 
akan manusia.

BAGIAN 60
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di 
 Independence, Jackson County, Missouri, 8 Agustus 1831. Pada ke
jadian ini para penatua yang telah melakukan perjalanan ke Jackson 
County dan berperan serta dalam pendedikasian tanah dan tempat bait 
suci itu berhasrat untuk mengetahui apa yang mesti mereka lakukan.
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akan a diambil, bahkan apa yang 
mereka miliki.

4 Karena Aku, Tuhan, berku-
asa di langit di atas, dan di an-
tara a pasukan di bumi; dan pada 
hari ketika Aku akan menghim-
pun b permata- Ku, semua orang 
akan tahu apakah itu yang me-
nyiratkan kuasa Allah.

5 Tetapi, sesungguhnya, Aku 
akan berfirman kepadamu me-
ngenai perjalananmu ke tanah 
dari mana kamu datang. Biarlah 
ada sebuah kapal dibuat, atau 
dibeli, seperti yang tampaknya 
baik bagimu, tidaklah masalah 
bagi- Ku, dan adakanlah perja-
lananmu selekasnya ke tempat 
yang disebut St. Louis.

6  Dan  dar i  sana  b iar lah 
hamba- Ku, Sidney Rigdon, 
Joseph Smith, Jun., dan Oliver 
Cowdery, mengadakan perja-
lanan mereka ke Cincinnati;

7 Dan di tempat ini biarlah me-
reka mengangkat suara mereka 
dan memaklumkan firman- Ku 
dengan suara nyaring, tanpa ke-
murkaan atau keraguan, meng-
angkat tangan yang kudus ke 
atas diri mereka. Karena Aku 
sanggup untuk menjadikanmu 
a kudus, dan dosa- dosamu b di-
ampuni bagimu.

8 Dan biarlah sisanya menga-
dakan perjalanan mereka dari 
St. Louis, berdua- dua, dan 
mengkhotbahkan firman, ti-

dak dengan bergegas, ke an-
tara jemaat- jemaat orang jahat, 
sampai mereka kembali ke 
jemaat- jemaat dari mana me-
reka datang.

9 Dan semua ini demi kebaikan 
jemaat- jemaat itu; untuk mak-
sud ini telah Aku utus mereka.

10 Dan biarlah hamba- Ku 
a Edward Partridge memberikan 
uang yang telah Aku berikan ke-
padanya, sebagian kepada para 
penatua- Ku yang diperintahkan 
untuk kembali;

11 Dan dia yang sanggup, bi-
arlah dia mengembalikannya 
dengan melalui juru kuasa; dan 
dia yang tidak, dari dia itu tidak 
dituntut.

12 Dan sekarang, Aku berfir-
man tentang sisanya yang akan 
datang ke tanah ini.

13 Lihatlah, mereka telah di-
utus untuk mengkhotbahkan 
Injil- Ku ke antara jemaat- jemaat 
orang jahat; karenanya, Aku 
memberikan kepada mereka 
sebuah perintah, demikian: Ja-
nganlah engkau a membuang 
waktumu, janganlah juga eng-
kau mengubur b talentamu se-
hingga tidak bisa diketahui.

14 Dan setelah engkau da-
tang ke tanah Sion, dan telah 
mempermaklumkan firman- Ku, 
engkau hendaknya selekasnya 
kembali, mempermaklumkan 
firman- Ku ke antara jemaat- 

 3 a Mrk. 4:25;  
A&P 1:33.

 4 a Alma 43:50.
  b Yes. 62:3;  

Za. 9:16;  

Mal. 3:17;  
A&P 101:3.

 7 a pts Kekudusan.
  b pts Mengampuni.
 10 a pts Edward Partridge.

 13 a A&P 42:42.  
pts Malas, 
Kemalasan.

  b Mat. 25:24–30;  
A&P 82:18.

AJARAN DAN PERJANJIAN 60:4–14 154



 14 a Ams. 14:29.
 15 a Mat. 10:14;  

Luk. 9:5;  
Kis. 13:51; 

   A&P 24:15; 
75:20; 84:92.

61 1 a pts Kuasa.
  b pts Alfa dan Omega.

 2 a Mosia 4:10–11.  
pts Mengampuni.

  b pts Belas Kasihan.
  c pts Pengakuan.

jemaat orang jahat, tidak dengan 
bergegas, tidak juga dalam a ke-
murkaan tidak juga dengan per-
tikaian.

15 Dan kibaskanlah a debu dari 
kakimu terhadap mereka yang 
tidak menerima engkau, bukan 
di hadapan mereka, agar jangan 
engkau menggusarkan mereka, 
tetapi secara rahasia; dan ba-
suhlah kakimu, sebagai suatu 

kesaksian menentang mereka 
pada hari penghakiman.

16 Lihatlah, ini adalah cukup 
bagimu, dan kehendak Dia yang 
telah mengutusmu.

17 Dan oleh mulut hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., itu akan di-
singkapkan mengenai Sidney 
Rigdon dan Oliver Cowdery. 
Sisanya setelah ini. Demikian-
lah. Amin.

BAGIAN 61
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di tepi Su
ngai Missouri, Lengkungan McIlwaine, 12 Agustus 1831. Pada per
jalanan kembali mereka ke Kirtland, Nabi dan sepuluh penatua telah 
melakukan perjalanan menyusuri Sungai Missouri di dalam sampan. 
Pada hari ketiga perjalanan itu, banyak bahaya dialami. Penatua 
William W. Phelps, dalam suatu penglihatan siang hari, menyaksikan 
si penghancur berkendara dengan kuasa di atas permukaan perairan.

1–12, Tuhan telah menetapkan 
banyak kehancuran di atas pera
iran; 13–22, Perairan dikutuk oleh 
Yohanes, dan si penghancur bergerak 
di atas permukaannya; 23–29, Be
berapa orang memiliki kuasa untuk 
memerintah perairan; 30–35, Para 
penatua mesti melakukan perjalanan 
berdua dua dan mengkhotbahkan In
jil; 36–39, Mereka mesti bersiap bagi 
kedatangan Putra Manusia.

Lihatlah, dan simaklah suara 
Dia yang memiliki segala a ku-
asa, yang adalah dari keabadian 

ke keabadian, bahkan b Alfa dan 
Omega, yang awal dan yang 
akhir.

2 Lihatlah, sesungguhnya de-
mikianlah firman Tuhan ke-
padamu, hai kamu penatua 
gereja- Ku, yang berhimpun di 
atas bidang tanah ini, yang dosa- 
dosanya sekarang diampuni 
bagimu, karena Aku, Tuhan, 
a mengampuni dosa- dosa, dan 
b penuh belas kasihan kepada 
mereka yang c mengakui dosa- 
dosa mereka dengan hati yang 
rendah hati;
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 7 a pts William W. 
Phelps.

 8 a pts Penderaan.

  b pts Jahat, Kejahatan.
 13 a A&P 21:6.
  b pts Perintah- Perintah 

Allah.
 14 a Kej. 1:20.
  b Why. 8:8–11.

3 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ti-
daklah dibutuhkan untuk selu-
ruh rombongan penatua- Ku ini 
untuk bergerak dengan cepat 
di atas perairan, saat penghuni 
pada tiap sisi sedang binasa da-
lam ketidakpercayaan.

4 Walaupun demikian, Aku 
membiarkannya agar kamu bo-
leh memberikan kesaksian; li-
hatlah, ada banyak bahaya di 
atas perairan, dan lebih khusus 
setelah ini;

5 Karena Aku, Tuhan, telah 
menetapkan dalam amarah- Ku 
banyak kehancuran di atas per-
airan; ya, dan khususnya di atas 
perairan ini.

6 Walaupun demikian, semua 
daging berada dalam tangan- Ku, 
dan dia yang setia di antara 
kamu tidak akan binasa oleh 
perairan.

7 Karenanya, adalah perlu 
bahwa hamba- Ku Sidney Gilbert 
dan hamba- Ku a William  W. 
Phelps bergegas atas tugas su-
ruhan dan misi mereka.

8 Walaupun demikian, Aku ti-
dak mau membiarkan bahwa 
kamu akan berpisah sampai 
kamu a didera untuk segala do-
samu, agar kamu boleh menjadi 
satu, agar kamu boleh tidak bi-
nasa dalam b kejahatan;

9 Tetapi sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman, adalah pa-
tut menurut- Ku bahwa kamu 

hendaknya berpisah. Karena-
nya biarlah hamba- Ku Sidney 
Gilbert dan William W. Phelps 
mengambil rombongan mereka 
yang terdahulu, dan biarlah me-
reka mengadakan perjalanan 
mereka dengan bergegas agar 
mereka boleh memenuhi misi 
mereka, dan melalui iman me-
reka akan mengatasi;

10 Dan sejauh mereka setia me-
reka akan dipelihara, dan Aku, 
Tuhan, akan bersama mereka.

11 Dan biarlah sisanya meng-
ambil apa yang dibutuhkan un-
tuk pakaian.

12 Biarlah hamba- Ku Sidney 
Gilbert mengambil apa yang ti-
dak dibutuhkan bersamanya, se-
bagaimana akan kamu sepakati.

13 Dan sekarang, lihatlah, demi 
a kebaikanmu Aku memberi ke-
padamu sebuah b perintah me-
ngenai hal- hal ini; dan Aku, 
Tuhan, akan bertukar pikiran de-
nganmu seperti dengan orang- 
orang pada zaman dahulu.

14 Lihatlah, Aku, Tuhan, pada 
awalnya memberkati a perairan; 
tetapi pada zaman terakhir, me-
lalui mulut hamba- Ku Yohanes, 
Aku b mengutuk perairan.

15 Karenanya, masanya akan 
datang bahwa tidak ada daging 
yang akan aman di atas perairan.

16 Dan akan dikatakan pada 
masa yang akan datang bahwa 
tak seorang pun yang sanggup 
pergi ke tanah Sion di atas per-
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airan, selain dia yang lurus da-
lam hati.

17 Dan, seperti Aku, Tuhan, 
pada awalnya a mengutuk tanah, 
demikian pula pada zaman tera-
khir Aku telah memberkatinya, 
pada waktunya, untuk penggu-
naan para orang suci- Ku, agar 
mereka boleh mengambil ketam-
bunannya.

18 Dan sekarang, Aku mem-
beri kepadamu sebuah perintah 
bahwa apa yang Aku firmankan 
kepada satu orang Aku firman-
kan kepada semuanya, bahwa 
kamu hendaknya memperingat-
kan terlebih dahulu saudara- 
saudaramu mengenai perairan 
ini, agar mereka jangan datang 
dengan melakukan perjalanan di 
atasnya, agar jangan iman me-
reka gagal dan mereka tertang-
kap dalam jerat;

19 Aku, Tuhan, telah mene-
tapkan, dan si penghancur ber-
kendara di atas permukaannya, 
dan Aku tidak mencabut kete-
tapan itu.

20 Aku, Tuhan, marah de-
nganmu kemarin, tetapi hari ini 
amarah- Ku dipalingkan.

21 Karenanya, biarlah me-
reka mengenai siapa Aku te-
lah berfirman, yang hendaknya 
mengadakan perjalanan mereka 
dengan bergegas—lagi Aku ber-
firman kepadamu, biarlah me-
reka mengadakan perjalanan 
dengan bergegas.

22 Dan t idaklah masalah 

bagi- Ku, setelah waktu yang 
singkat, jika demikian halnya 
bahwa mereka memenuhi misi 
mereka, apakah mereka pergi 
melalui air atau melalui darat; 
biarlah ini menjadi seperti apa 
yang disingkapkan kepada me-
reka menurut pertimbangan me-
reka setelah ini.

23 Dan sekarang, mengenai 
hamba- Ku, Sidney Rigdon, 
Joseph Smith, Jun., dan Oliver 
Cowdery, biarlah mereka tidak 
datang lagi di atas perairan, ke-
cuali itu di atas terusan, saat 
melakukan perjalanan menuju 
rumah mereka; atau dengan per-
kataan lain mereka hendaknya 
tidak datang di atas perairan un-
tuk melakukan perjalanan, kecu-
ali di atas terusan.

24 Lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
menetapkan jalan untuk perja-
lanan para orang suci- Ku; dan 
lihatlah, inilah jalannya—bahwa 
setelah mereka meninggalkan 
terusan mereka akan melakukan 
perjalanan melalui darat, sejauh 
mereka diperintahkan untuk 
melakukan perjalanan dan pergi 
ke tanah Sion;

25 Dan mereka hendaknya 
melakukan seperti anak- anak 
Israel, a memancangkan tenda- 
tenda mereka dalam perjalanan.

26 Dan, lihatlah, perintah ini 
hendaknya kamu berikan ke-
pada semua saudaramu.

27 Walaupun demikian, ke-
pada siapa diberikan a kuasa 

 17 a Musa 4:23.
 25 a Bil. 9:18.

 27 a pts Imamat;  
Kuasa.
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untuk memerintah perairan, 
kepadanya diberikan oleh Roh 
untuk mengetahui segala jalan- 
Nya;

28 Karenanya, biarlah dia me-
lakukan sebagaimana Roh Allah 
yang hidup memerintahkan ke-
padanya, apakah di atas daratan 
atau di atas perairan, sebagai-
mana terserah pada- Ku untuk 
melakukannya setelah ini.

29 Dan kepadamu diberikan 
lintasan bagi para orang suci, 
atau jalan bagi para orang suci 
dari perkemahan Tuhan, untuk 
melakukan perjalanan.

30 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba- Ku, 
Sidney Rigdon, Joseph Smith, 
Jun., dan Oliver Cowdery, hen-
daknya tidak membuka mulut 
mereka di dalam jemaat- jemaat 
orang jahat sampai mereka tiba 
di Cincinnati;

31 Dan di tempat itu mereka 
hendaknya mengangkat suara 
mereka kepada Allah menen-
tang orang- orang itu, ya, kepada 
Dia yang amarah- Nya tersu-
lut terhadap kejahatan mereka, 
suatu umat yang hampir saja 
a menjadi matang untuk kehan-
curan.

32 Dan dari sana biarlah me-
reka melakukan perjalanan 
untuk jemaat- jemaat saudara 
mereka, untuk kerja mereka bah-
kan sekarang diinginkan dengan 

lebih berlimpah- limpah di an-
tara mereka daripada di antara 
jemaat- jemaat orang jahat.

33 Dan sekarang, mengenai 
sisanya, biarlah mereka me-
lakukan perjalanan dan a me-
maklumkan firman di antara 
jemaat- jemaat orang jahat, se-
jauh itu diberikan;

34 Dan sejauh mereka mela-
kukan ini mereka akan a mem-
bersihkan pakaian mereka, dan 
mereka akan menjadi tanpa 
noda di hadapan- Ku.

35 Dan biarlah mereka mela-
kukan perjalanan bersama, atau 
a berdua- dua, seperti yang tam-
paknya baik bagi mereka, ha-
nya biarlah hamba- Ku Reynolds 
C a h o o n ,  d a n  h a m b a -  K u 
Samuel H. Smith, dengan siapa 
Aku sangat berkenan, tidak di-
pisahkan sampai mereka kem-
bali ke rumah mereka, dan ini 
untuk suatu tujuan yang bijak 
di dalam Aku.

36 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
dan apa yang Aku firmankan 
kepada satu orang Aku firman-
kan kepada semuanya, jadilah 
riang, a anak- anak kecil; karena 
Aku ber ada di b tengahmu, dan 
Aku tidak c meninggalkanmu;

37 Dan sejauh kamu telah me-
rendahkan hatimu sendiri di 
hadapan- Ku, berkat- berkat a ke-
rajaan adalah milikmu.

 31 a Alma 37:31;  
Hel. 13:14;  
A&P 101:11.

 33 a pts Bersaksi;  
Khotbah.

 34 a 2 Ne. 9:44;  
Yakub 2:2;  
Mosia 2:28.

 35 a pts Pekerjaan 
Misionaris.

 36 a Yoh. 13:33.
  b Mat. 18:20.
  c Yes. 41:15–17;  

1 Ne. 21:14–15.
 37 a A&P 50:35.
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38 Persiapkan dirimu dan 
a waspada dan bersungguh- 
sungguhlah, menanti- nantikan 
kedatangan Putra Manusia, ka-
rena Dia datang pada jam yang 
tidak kamu pikirkan.

39 a Berdoalah selalu agar kamu 
tidak masuk dalam b godaan, 
agar kamu boleh bertahan pada 
hari kedatangan- Nya, apakah 
dalam kehidupan atau dalam 
kematian. Demikianlah. Amin.

 38 a pts Berjaga.
 39 a pts Doa.
  b pts Godaan.
62 1 a A&P 45:3–4.  

pts Pembela.

  b Ibr. 2:18;  
Alma 7:12.

  c pts Godaan.
 3 a Luk. 12:8–9.  

pts Kesaksian.

  b pts Kitab Kehidupan.
  c A&P 84:61.
 4 a A&P 57:1–2.
 5 a pts Pekerjaan 

Misionaris.

1–3, Kesaksian dicatat di surga; 4–
9, Para penatua mesti melakukan 
perjalanan dan berkhotbah menu
rut pertimbangan dan sebagai
mana diarahkan oleh Roh.

Lihatlah, dan simaklah, hai 
kamu penatua gereja- Ku, firman 
Tuhan Allahmu, bahkan Yesus 
Kristus, a pembelamu, yang me-
ngetahui kelemahan manusia 
dan bagaimana b menyokong 
mereka yang c digoda.

2 Dan sesungguhnya mata- Ku 
mengarah ke atas mereka yang 
masih belum pergi ke tanah 
Sion; karenanya misimu belum-
lah penuh.

3 Walaupun demikian, kamu 
diberkati, karena a kesaksian yang 
telah kamu berikan b dicatat di 

surga untuk para malaikat pan-
dang; dan mereka bersukacita 
atas kamu, dan c dosa- dosamu 
diampuni bagimu.

4 Dan sekarang lanjutkanlah 
perjalananmu. Berhimpunlah 
kamu di atas tanah a Sion; dan 
adakanlah suatu pertemuan dan 
bersukacitalah bersama, dan 
persembahkanlah sakramen ke-
pada Yang Mahatinggi.

5 Dan kemudian kamu boleh 
kembali untuk memberikan ke-
saksian, ya, bahkan bersama- 
sama, atau berdua- dua, seperti 
yang tampaknya baik bagimu, 
tidaklah masalah bagi- Ku; ha-
nya setialah, dan a maklum-
kanlah kabar gembira kepada 
penghuni bumi, atau ke antara 
jemaat- jemaat orang jahat.

BAGIAN 62
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di tepi Su
ngai Missouri di Chariton, Missouri, 13 Agustus 1831. Pada hari ini 
Nabi dan rombongannya, yang sedang dalam perjalanan mereka dari 
Independence ke Kirtland, bertemu beberapa penatua yang sedang da
lam perjalanan mereka ke tanah Sion, dan, setelah salam yang penuh 
sukacita, menerima wahyu ini.
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 6 a Eter 3:12.
 7 a pts Terima Kasih.

 9 a A&P 61:37.
  b Mat. 28:20.

BAGIAN 63
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 30 Agustus 1831. Nabi, Sidney Rigdon, dan Oliver Cowdery 
telah tiba di Kirtland pada tanggal 27 Agustus dari kunjungan mereka 
ke Missouri. Sejarah Joseph Smith menguraikan wahyu ini: “Pada 
masa awal Gereja ini, ada suatu kegelisahan besar untuk mendapatkan 
firman Tuhan atas setiap pokok yang dengan cara apa pun berkenaan 
dengan keselamatan kita; dan karena tanah Sion sekarang adalah sa
saran duniawi yang paling penting dalam pemikiran, saya bertanya 
kepada Tuhan untuk informasi lebih lanjut atas pengumpulan para 
Orang Suci, dan pembelian tanah, dan masalah masalah lain.”

6 Lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
mengumpulkanmu bersama 
agar janji itu boleh digenapi, 
bahwa yang setia di antara kamu 
akan dipelihara dan bersuka-
cita bersama di tanah Missouri. 
Aku, Tuhan, menjanjikan ke-
pada yang setia dan tidak da-
pat a berdusta.

7 Aku, Tuhan, rela, jika ada di 
antara kamu berhasrat untuk 
berkendara di atas kuda, atau 
di atas keledai, atau di dalam 

kereta kuda, dia akan menerima 
berkat ini, jika dia menerimanya 
dari tangan Tuhan, dengan hati 
yang a penuh rasa terima kasih 
dalam segala sesuatu.

8 Hal- hal ini tetap tinggal ber-
samamu untuk dilakukan me-
nurut pertimbangan dan arahan 
Roh.

9 Lihatlah, a kerajaan adalah 
milikmu. Dan lihatlah, dan te-
ngoklah, Aku b beserta yang se-
tia selalu. Demikianlah. Amin.

1–6, Suatu hari kemurkaan akan 
datang ke atas yang jahat; 7–
12, Tanda tanda datang melalui 
iman; 13–19, Para pezina dalam 
hati akan menyangkal iman dan 
dicampakkan ke dalam danau api; 
20, Yang setia akan menerima wa
risan di atas bumi yang diubah 
rupa; 21, Sebuah catatan leng
kap tentang peristiwa peristiwa 
di atas Gunung Perubahan Rupa 
belum diungkapkan; 22–23, Yang 

patuh menerima misteri misteri 
kerajaan; 24–31, Warisan di Sion 
mesti dibeli; 32–35, Tuhan me
netapkan peperangan, dan yang 
jahat membunuh yang jahat; 36–
48, Para Orang Suci mesti ber
kumpul ke Sion dan menyediakan 
uang untuk membangunnya; 49–
54, Berkat berkat diyakinkan bagi 
yang setia pada Kedatangan Ke
dua, dalam Kebangkitan, dan se
lama Milenium; 55–58, Inilah 
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63 2 a pts Pemberontakan.
 3 a pts Kematian 

Jasmani.
 6 a pts Keadilan;  

Kedatangan Kedua 

   Yesus Kristus.
  b Yer. 30:23.
  c Yes. 49:26.
 7 a A&P 46:9.  

pts Tanda.

 10 a Moro. 7:37.  
pts Iman.

 11 a Ibr. 11:6.
  b A&P 35:11.
  c A&P 88:65.

suatu hari peringatan; 59–66, 
Nama Tuhan digunakan dengan 
sia sia oleh mereka yang menggu
nakannya tanpa wewenang.

Simaklah, hai kamu orang- 
orang, dan bukalah hatimu dan 
pasanglah telinga dari jauh; dan 
dengarkanlah, kamu yang me-
nyebut dirimu umat Tuhan, dan 
dengarlah firman Tuhan dan 
kehendak- Nya mengenai kamu.

2 Ya, sesungguhnya, Aku ber-
firman, dengarlah firman Dia 
yang amarah- Nya tersulut ter-
hadap yang jahat dan a membe-
rontak;

3 Yang menghendaki untuk 
mengambil bahkan mereka yang 
hendak Dia a ambil, dan melin-
dungi dalam kehidupan mereka 
yang hendak Dia lindungi;

4 Yang membangun atas ke-
hendak dan kesenangan- Nya 
sendiri; dan menghancurkan ka-
pan pun Dia senang, dan sang-
gup untuk mencampakkan jiwa 
ke neraka.

5 Lihatlah, Aku, Tuhan, me-
nyuarakan suara- Ku, dan itu 
akan dipatuhi.

6 Karenanya, sesungguhnya 
Aku berfirman, biarlah yang ja-
hat mengindahkan, dan biarlah 
yang memberontak takut dan 
gemetar; dan biarlah yang ti-
dak percaya menahan bibir me-
reka, karena a hari kemurkaan 

akan datang ke atas diri mereka 
bagaikan b angin puyuh, dan se-
mua daging akan c tahu bahwa 
Aku adalah Allah.

7 Dan dia yang mencari tanda- 
tanda akan melihat a tanda- tanda, 
tetapi bukan untuk keselamatan.

8 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, ada mereka 
di antara kamu yang mencari 
tanda- tanda, dan telah ada yang 
seperti itu bahkan sejak awal;

9 Tetapi, lihatlah, iman datang 
bukan melalui tanda- tanda, te-
tapi tanda- tanda mengikuti me-
reka yang percaya.

10 Ya, tanda- tanda datang ka-
rena a iman, bukan karena kehen-
dak manusia, tidak juga seperti 
yang mereka senangi, tetapi ka-
rena kehendak Allah.

11 Ya, tanda- tanda datang ka-
rena iman, pada pekerjaan yang 
dahsyat, karena tanpa a iman tak 
seorang pun menyenangkan 
Allah; dan kepada siapa Allah 
marah Dia tidak terlalu berke-
nan; karenanya, kepada yang 
seperti itu Dia tidak memper-
lihatkan tanda- tanda, kecuali 
dalam b kemurkaan untuk c peng-
hukuman mereka.

12 Karenanya, Aku, Tuhan, ti-
dak senang dengan mereka di 
antara kamu yang telah mencari 
tanda dan keajaiban untuk iman, 
dan bukan demi kebaikan ma-
nusia bagi kemuliaan- Ku.
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13 Walaupun demikian, Aku 
memberikan perintah- perintah, 
dan banyak yang telah berpa-
ling dari perintah- perintah- Ku 
dan tidak menaatinya.

14 Ada di antara kamu a pezina 
laki- laki dan pezina perempuan; 
beberapa dari mereka telah ber-
paling darimu, dan yang lainnya 
tetap tinggal bersamamu yang 
setelah ini akan diungkapkan.

15 Biarlah yang seperti itu 
berhati- hati dan bertobat se-
lekasnya, agar jangan pengha-
kiman akan datang ke atas diri 
mereka seperti jerat, dan ke-
bodohan mereka akan dinya-
takan, dan pekerjaan mereka 
akan mengikuti mereka di mata 
orang- orang.

16 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, seperti yang 
telah Aku firmankan sebelum-
nya, dia yang a memandang ke-
pada seorang wanita sehingga 
b bernafsu kepadanya, atau jika 
siapa pun akan berbuat c zina da-
lam hati mereka, mereka tidak 
akan memiliki Roh, tetapi akan 
menyangkal iman dan akan  
takut.

17 Karenanya, Aku, Tuhan, te-
lah berfirman bahwa yang a ta-
kut, dan yang tidak percaya, 
dan semua b pendusta, dan ba-

rang siapa yang mengasihi dan 
c membuat kedustaan, dan pe-
laku pelacuran, dan tukang te-
nung, akan memperoleh bagian 
mereka dalam d danau itu yang 
membakar dengan api dan be-
lerang, yang adalah e kematian 
kedua.

18 Sesungguhnya Aku berfir-
man, bahwa mereka tidak akan 
memperoleh bagian dalam a ke-
bangkitan pertama.

19 Dan sekarang, lihatlah, Aku, 
Tuhan, berfirman kepadamu 
bahwa kamu tidaklah a dibenar-
kan, karena hal- hal ini ada di an-
tara kamu.

20 Walaupun demikian, dia 
yang a bertahan dalam iman dan 
melakukan kehendak- Ku, orang 
yang sama akan mengatasi, dan 
akan menerima b warisan di atas 
bumi ketika hari perubahan 
rupa akan datang;

21 Ketika a bumi akan b diu-
bah rupa, bahkan menurut pola 
yang diperlihatkan kepada para 
rasul- Ku di atas c gunung; yang 
laporan itu kegenapannya ma-
sih belum kamu terima.

22 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa seperti yang Aku fir-
mankan bahwa Aku akan me-
nyingkapkan kehendak- Ku 

 14 a A&P 42:24–25.
 16 a Mat. 5:27–28;  

A&P 42:23–26.
  b pts Nafsu.
  c pts Perzinaan.
 17 a Why. 21:8.
  b pts Dusta.
  c Why. 22:15;  

A&P 76:103.

  d Why. 19:20;  
2 Ne. 9:8–19, 26; 28:23;  
Yakub 6:10;  
Alma 12:16–18;  
A&P 76:36.  
pts Neraka.

  e pts Kematian Rohani.
 18 a Why. 20:6.
 19 a pts Pembenaran.

 20 a A&P 101:35.
  b Mat. 5:5;  

A&P 59:2; 88:25–26.
 21 a pts Bumi—Keadaan 

terakhir bumi.
  b pts Dunia—

Akhir dunia.
  c Mat. 17:1–3.
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kepadamu, lihatlah Aku akan 
menyingkapkannya kepadamu, 
bukan dengan cara perintah, 
karena ada banyak yang tidak 
berusaha keras untuk menaati 
perintah- perintah- Ku.

23 Tetapi kepada dia yang me-
naati perintah- perintah- Ku akan 
Aku berikan a misteri- misteri 
kerajaan- Ku, dan yang sama itu 
akan menjadi dalam dirinya su-
mur b air hidup, c memancar ke 
kehidupan yang abadi.

24 Dan sekarang, lihatlah, ini-
lah kehendak Tuhan Allahmu 
mengenai para orang suci- Nya, 
bahwa mereka hendaknya ber-
himpun bersama ke tanah Sion, 
tidak dengan bergegas, agar ja-
ngan hendaknya ada kekacauan, 
yang membawa sampar.

25 Lihatlah, tanah a Sion—Aku, 
Tuhan, memegangnya dalam 
tangan- Ku sendiri;

26 Walaupun demikian, Aku, 
Tuhan, memberi kepada a Kaisar 
apa yang adalah milik Kaisar.

27 Karenanya, Aku Tuhan 
menghendaki bahwa kamu hen-
daknya membeli tanah, agar 
kamu boleh memiliki keun-
tungan dunia, agar kamu boleh 
memiliki tuntutan hak atas du-
nia, agar mereka boleh tidak di-
hasut pada amarah.

28 Karena a Setan menaruhnya 

ke dalam hati mereka untuk ma-
rah terhadapmu, dan pada pe-
numpahan darah.

29 Karenanya, tanah Sion ti-
dak akan didapatkan kecuali 
dengan pembelian atau dengan 
darah, jika tidak, tidak ada wa-
risan bagimu.

30 Dan jika dengan pembelian, 
lihatlah kamu diberkati;

31 Dan jika dengan darah, ka-
rena kamu dilarang untuk me-
numpahkan darah, tengoklah, 
musuhmu berada di atas dirimu, 
dan kamu akan dicambuk dari 
kota ke kota, dan dari sinagoge 
ke sinagoge, dan hanya sedikit 
yang akan bertahan untuk me-
nerima warisan.

32 Aku, Tuhan, marah terha-
dap yang jahat; Aku menahan 
Roh- Ku dari penghuni bumi.

33 Aku telah bersumpah dalam 
kemurkaan- Ku, dan menetap-
kan a peperangan di atas muka 
bumi, dan yang jahat akan mem-
bunuh yang jahat, dan rasa ta-
kut akan datang ke atas setiap 
orang;

34 Dan para a orang suci juga 
akan hampir tidak lolos; walau-
pun demikian, Aku, Tuhan, ber-
sama mereka, dan akan b turun di 
surga dari hadirat Bapa- Ku dan 
melalap yang c jahat dengan d api 
yang tak terpadamkan.

 23 a Alma 12:9–11;  
A&P 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b pts Air Hidup.
  c Yoh. 4:14.
 25 a pts Sion.
 26 a Luk. 20:25;  

A&P 58:21–23.  
pts Pemerintahan.

 28 a pts Iblis.
 33 a pts Perang.
 34 a pts Orang Suci.
  b pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.

  c Mat. 3:12;  
2 Ne. 26:6;  
A&P 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
pts Jahat, Kejahatan.

  d pts Api.
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35 Dan lihatlah, ini belumlah 
terjadi, tetapi segera.

36 Karenanya, melihat bahwa 
Aku, Tuhan, telah menetapkan 
segala hal ini di atas muka bumi, 
Aku menghendaki bahwa para 
orang suci- Ku hendaknya ber-
himpun di atas tanah Sion;

37 Dan bahwa setiap orang 
hendaknya mengambil a kesa-
lehan dalam tangannya dan 
kesetiaan atas auratnya, dan 
mengangkat b suara peringatan 
kepada penghuni bumi; dan me-
maklumkan baik dengan kata 
maupun dengan pelarian diri 
bahwa c kemusnahan akan da-
tang ke atas yang jahat.

38 Karenanya, biarlah para 
murid- Ku di Kirtland menata 
urusan duniawi mereka, yang 
berdiam di atas tanah perta-
nian ini.

39 Biarlah hamba- Ku Titus 
Billings, yang memiliki tugas 
pengurusan atasnya, melepas-
kan tanah itu, agar dia boleh 
dipersiapkan pada musim semi 
mendatang untuk mengadakan 
perjalanannya ke tanah Sion, 
bersama mereka yang berdiam 
di atas permukaannya, kecu-
ali mereka yang akan Aku ca-
dangkan bagi diri- Ku, yang 
hendaknya tidak pergi sam-
pai Aku akan memerintahkan  
mereka.

40 Dan biarlah semua uang 
yang dapat diamankan, tidak-
lah masalah bagi- Ku apakah itu 

sedikit atau banyak, dikirimkan 
ke tanah Sion, kepada mereka 
yang telah Aku tetapkan untuk 
menerima.

41 Lihatlah, Aku, Tuhan, akan 
memberi kepada hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., kuasa agar 
dia akan dimungkinkan un-
tuk a membedakan melalui Roh 
mereka yang hendaknya pergi 
ke tanah Sion, dan mereka dari 
para murid- Ku yang hendak-
nya tinggal.

42 Biarlah hamba- Ku Newel K. 
Whitney mempertahankan to-
konya, atau dengan perkataan 
lain, toko itu, masih untuk su-
atu masa yang singkat.

43 Walaupun demikian, biarlah 
dia memberikan seluruh uang 
yang dapat dia berikan, untuk 
dikirimkan ke tanah Sion.

44 Lihatlah, hal- hal ini berada 
di dalam tangannya sendiri, bi-
arlah dia melakukan menurut 
kebijaksanaan.

45 Sesungguhnya Aku berfir-
man, biarlah dia ditahbiskan 
sebagai juru kuasa bagi para 
murid yang akan tinggal, dan 
biarlah dia ditahbiskan pada 
kuasa ini;

46 Dan sekarang, selekasnya 
kunjungilah jemaat- jemaat, me-
maparkan hal- hal ini kepada 
mereka, bersama hamba- Ku 
Oliver Cowdery. Lihatlah, ini-
lah kehendak- Ku, mendapatkan 
uang bahkan seperti yang telah 
Aku arahkan.

 37 a pts Saleh, Kesalehan.
  b A&P 1:4.

  c Yes. 47:11.
 41 a pts Karunia 

Pembedaan.
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47 Dia yang a setia dan bertahan 
akan mengatasi dunia.

48 Dia yang mengirimkan 
harta benda ke tanah Sion akan 
menerima a warisan di dunia ini, 
dan pekerjaannya akan mengi-
kutinya, dan juga pahala di du-
nia yang akan datang.

49 Ya, dan diberkatilah orang 
mati yang a mati di dalam Tuhan, 
sejak mulai sekarang, ketika 
Tuhan akan datang, dan apa 
yang lama akan b berlalu, dan se-
gala sesuatu menjadi baru, me-
reka akan c bangkit dari yang 
mati dan tidak akan d mati sete-
lahnya, dan akan menerima wa-
risan di hadapan Tuhan, di kota 
yang kudus itu.

50 Dan dia yang hidup ketika 
Tuhan akan datang, dan telah 
mempertahankan iman, a diber-
katilah dia; walaupun demikian, 
ditetapkanlah bagi dia untuk 
b mati pada usia manusia.

51 Karenanya, anak- anak a akan 
b tumbuh sampai mereka menjadi 
tua; orang- orang tua akan mati; 
tetapi mereka tidak akan tidur 
dalam debu, tetapi mereka akan 
c diubah dalam sekejap mata.

52 Karenanya, untuk alasan 
ini berkhotbahlah para rasul ke-
pada dunia tentang kebangkitan 
orang mati.

53 Hal- hal ini adalah apa yang 
mesti kamu cari; dan, berbicara 
menurut cara Tuhan, itu seka-
rang a sudah di depan mata, dan 
pada waktu yang akan datang, 
bahkan pada hari kedatangan 
Putra Manusia.

54 Dan sampai jam itu akan 
ada a gadis- gadis bodoh di an-
tara yang bijak; dan pada jam 
itu datanglah suatu pemisahan 
menyeluruh antara yang saleh 
dan yang jahat; dan pada hari 
itu Aku akan mengutus para 
malaikat- Ku untuk b mencabut 
keluar yang jahat dan mencam-
pakkan mereka ke dalam api 
yang tak terpadamkan.

55 Dan sekarang, lihatlah, se-
sungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, Aku, Tuhan, ti-
dak senang dengan hamba- Ku 
a Sidney Rigdon; dia b memper-
muliakan diri dalam hatinya, 
dan tidak menerima nasihat, te-
tapi memilukan Roh;

56 Karenanya a tulisannya ti-
daklah dapat diterima bagi 
Tuhan, dan dia akan membuat 
yang lain; dan jika Tuhan tidak 
menerimanya, lihatlah dia tidak 
lagi berdiri pada jabatan yang 
padanya telah Aku tetapkan dia.

57 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 

 47 a Mosia 2:41;  
A&P 6:13.

 48 a A&P 101:18.
 49 a Why. 14:13;  

A&P 42:44–47.
  b 2 Kor. 5:17.
  c pts Kebangkitan.
  d Why. 21:4;  

Alma 11:45;  

A&P 88:116.  
pts Baka, Kebakaan.

 50 a pts Berkat.
  b pts Kematian 

Jasmani.
 51 a pts Milenium.
  b Yes. 65:20–22;  

A&P 45:58; 101:29–31.
  c 1 Kor. 15:51–52;  

A&P 43:32.
 53 a A&P 35:15.
 54 a Mat. 25:1–13;  

A&P 45:56–59.
  b Mosia 16:2.
 55 a pts Sidney Rigdon.
  b pts Kesombongan.
 56 a A&P 58:50.
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 57 a A&P 4:3–6.
  b A&P 18:14–15.  

pts Memperingatkan;  
Pekerjaan Misionaris.

 59 a 1 Kor. 2:10.

 60 a pts Alfa dan Omega.
 61 a pts Perkataan 

Tak Senonoh.
 64 a pts Kudus.
  b pts Khidmat.

  c A&P 42:14.
 65 a pts Doa.
 66 a 2 Kor. 4:17.
  b Rm. 8:18;  

A&P 58:4; 136:31.

a mereka yang berhasrat dalam 
hati mereka, dalam kelembutan 
hati, untuk b memperingatkan 
pendosa untuk bertobat, biar-
lah mereka ditahbiskan pada 
kuasa ini.

58 Karena ini adalah hari per-
ingatan, dan bukan hari untuk 
banyak perkataan. Karena Aku, 
Tuhan, tidak mau diejek pada 
zaman terakhir.

59 Lihatlah, Aku dari atas, dan 
kuasa- Ku berada di bawah. Aku 
di atas segalanya, dan di dalam 
segalanya, dan melalui segala-
nya, dan a menyelidiki segala 
sesuatu, dan harinya datang ke-
tika segala sesuatu akan tunduk 
kepada- Ku.

60 Lihatlah, Aku adalah a Alfa 
dan Omega, bahkan Yesus 
Kristus.

61 Karenanya, biarlah se-
mua orang berhati- hati bagai-
mana mereka menggunakan 
a nama- Ku pada bibir mereka—

62 Karena lihatlah, sesung-
guhnya Aku berfirman, bahwa 
ada banyak yang berada di 
bawah penghukuman, yang 

menggunakan nama Tuhan, dan 
menggunakannya dengan sia- 
sia, tidak memiliki wewenang.

63 Karenanya, biarlah gereja 
bertobat dari dosa- dosa mereka, 
dan Aku, Tuhan, akan memiliki 
mereka; jika tidak mereka akan 
disingkirkan.

64 Ingatlah bahwa apa yang 
datang dari atas adalah a sakral, 
dan mesti b diucapkan dengan 
hati- hati, dan dengan desakan 
dari Roh; dan di dalam ini tidak 
ada penghukuman, dan kamu 
menerima Roh c melalui doa; ka-
renanya, tanpa ini tetaplah ada 
penghukuman.

65 Biarlah hamba- Ku, Joseph 
Smith, Jun., dan Sidney Rigdon, 
mencarikan mereka sebuah ru-
mah, sebagaimana mereka dia-
jar melalui a doa oleh Roh.

66 Hal- hal ini tetaplah mesti 
diatasi melalui kesabaran, agar 
yang seperti itu boleh mene-
rima a bobot b kemuliaan yang le-
bih besar dan kekal, jika tidak, 
penghukuman yang lebih be-
sar. Amin.

BAGIAN 64
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada para 
penatua Gereja, di Kirtland, Ohio, 11 September 1831. Nabi sedang 
bersiap untuk pindah ke Hiram, Ohio, untuk memulai lagi pekerja
annya pada penerjemahan Alkitab, yang telah dikesampingkan saat 
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1–11, Para Orang Suci diperin
tahkan untuk mengampuni satu 
sama lain, agar jangan ada ting
gal pada mereka dosa yang lebih 
besar; 12–22, Yang tidak bertobat 
mesti dibawa ke hadapan Gereja; 
23–25, Dia yang membayar per
sepuluhan tidak akan dibakar pada 
kedatangan Tuhan; 26–32, Para 
Orang Suci diperingatkan terha
dap utang; 33–36, Yang membe
rontak akan disingkirkan dari Sion; 
37–40, Gereja akan menghakimi 
bangsa bangsa; 41–43, Sion akan 
tumbuh subur.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan Allahmu kepadamu, hai 
kamu penatua gereja- Ku, simak-
lah kamu dan dengarlah, dan 
terimalah kehendak- Ku menge-
nai kamu.

2 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku 
menghendaki bahwa kamu hen-
daknya a mengatasi dunia; kare-
nanya Aku akan memiliki b rasa 
iba terhadapmu.

3 Ada mereka di antara kamu 
yang telah berdosa; tetapi se-
sungguhnya Aku berfirman, 
untuk sekali ini saja, untuk 

a kemuliaan- Ku sendiri, dan 
demi keselamatan jiwa, Aku te-
lah b mengampuni bagimu dosa- 
dosamu.

4 Aku akan penuh belas ka-
sihan kepadamu, karena Aku 
telah memberi kepadamu ke-
rajaan.

5 Dan a kunci misteri- misteri 
kerajaan tidak akan diambil 
dari hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., melalui sarana yang telah 
Aku tetapkan, saat dia hidup, 
sejauh dia mematuhi b tata cara- 
tata cara- Ku.

6 Ada mereka yang telah men-
cari kesempatan menentangnya 
tanpa alasan;

7 Walaupun demikian, dia te-
lah berdosa; tetapi sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
Aku, Tuhan, a mengampuni 
dosa- dosa bagi mereka yang 
b mengakui dosa- dosa mereka di 
hadapan- Ku dan meminta peng-
ampunan, yang tidak berdosa 
sampai c kematian.

8 Para murid- Ku, pada zaman 
dahulu, mencari a kesempatan 
menentang satu sama lain dan 
tidak mengampuni satu sama 
lain dalam hati mereka; dan 

64 2 a 1 Yoh. 5:4.
  b pts Iba.
 3 a Musa 1:39.
  b Yes. 43:25.
 5 a A&P 28:7; 84:19.  

pts Kunci- Kunci 

   Imamat.
  b pts Tata Cara.
 7 a pts Mengampuni;  

Pengampunan 
akan Dosa- Dosa.

  b Bil. 5:6–7;  

A&P 19:20; 58:43.  
pts Pengakuan.

  c A&P 76:31–37.
 8 a pts Perselisihan.

dia berada di Missouri. Rombongan saudara yang telah diperintahkan 
untuk melakukan perjalanan ke Sion (Missouri) dengan sungguh 
sungguh terlibat dalam membuat persiapan untuk berangkat pada 
bulan Oktober. Pada waktu yang sibuk ini, wahyu diterima.
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untuk kejahatan ini mereka di-
sengsarakan dan dengan parah 
b didera.

9 Karenanya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa kamu se-
harusnya a mengampuni satu 
sama lain; karena dia yang tidak 
b mengampuni saudaranya akan 
pelanggarannya berdiri terhu-
kum di hadapan Tuhan; karena 
ada tinggal dalam dirinya dosa 
yang lebih besar.

10 Aku, Tuhan, akan a meng-
ampuni yang akan Aku ampuni, 
tetapi darimu dituntut untuk 
b mengampuni semua orang.

11 Dan kamu seharusnya me-
ngatakan dalam hatimu—biar-
lah Allah a menghakimi di antara 
aku dan engkau, dan memberi 
engkau pahala menurut b per-
buatanmu.

12 Dan dia yang tidak berto-
bat dari dosa- dosanya, dan ti-
dak mengakuinya, akan kamu 
bawa ke hadapan a gereja, dan la-
kukan dengannya sebagaimana 
tulisan suci katakan kepadamu, 
baik melalui perintah atau me-
lalui wahyu.

13 Dan ini hendaknya kamu la-
kukan agar Allah boleh dimulia-
kan—bukan karena kamu tidak 
mengampuni, tidak memiliki 
rasa iba, tetapi agar kamu bo-
leh dibenarkan di mata hukum, 
agar kamu boleh tidak bersalah 

terhadap Dia yang adalah pem-
beri hukummu—

14 Sesungguhnya Aku berfir-
man, untuk alasan ini kamu hen-
daknya melakukan hal- hal ini.

15 Lihatlah, Aku, Tuhan, ma-
rah dengan dia yang adalah 
hamba- Ku Ezra Booth, dan juga 
hamba- Ku Isaac Morley, karena 
mereka tidak menaati hukum, ti-
dak juga perintah;

16 Mereka mengupayakan ke-
jahatan dalam hati mereka, dan 
Aku, Tuhan, menahan Roh- Ku. 
Mereka a mengecam sebagai ke-
jahatan hal itu yang di dalamnya 
tidak ada kejahatan; walaupun 
demikian Aku telah mengam-
puni hamba- Ku Isaac Morley.

1 7   D a n  j u g a  h a m b a -  K u 
a Edward Partridge, lihatlah, dia 
telah berdosa, dan b Setan beru-
paya untuk menghancurkan ji-
wanya; tetapi ketika hal- hal ini 
disingkapkan kepada mereka, 
dan mereka bertobat dari keja-
hatan, mereka akan diampuni.

18 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman bahwa ada-
lah perlu menurut- Ku bahwa 
hamba- Ku Sidney Gilbert, sete-
lah beberapa minggu, hendak-
nya kembali pada usahanya, 
dan pada kejurukuasaannya di 
tanah Sion;

19 Dan apa yang telah dia lihat 
dan dengar boleh disingkapkan 

 8 b pts Penderaan.
 9 a Mrk. 11:25–26;  

A&P 82:1.
  b Mat. 6:14–15;  

Ef. 4:32.
 10 a Kel. 33:19;  

Alma 39:6;  
A&P 56:14.

  b Mosia 26:29–31.
 11 a 1 Sam. 24:12.
  b 2 Tim. 4:14.
 12 a A&P 42:80–93.

 16 a 2 Ne. 15:20;  
A&P 121:16.

 17 a pts Edward Partridge.
  b pts Iblis.
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kepada para murid- Ku, agar me-
reka tidak binasa. Dan untuk 
alasan ini telah Aku firmankan 
hal- hal ini.

20 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, agar hamba- Ku Isaac 
Morley boleh tidak a digoda di 
atas apa yang sanggup dia tang-
gung, dan menasihati dengan 
salah yang menyebabkan rasa 
sakitmu, Aku memberikan pe-
rintah bahwa tanah pertanian-
nya hendaknya dijual.

21 Aku tidak menghendaki 
bahwa hamba- Ku Frederick G. 
Williams akan menjual ta-
nah pertaniannya, karena Aku, 
Tuhan, menghendaki untuk 
mempertahankan kubu perta-
hanan di tanah Kirtland, untuk 
kurun waktu lima tahun, dimana 
Aku tidak akan menumbangkan 
yang jahat, agar dengannya Aku 
boleh menyelamatkan beberapa.

22 Dan setelah masa itu, Aku, 
Tuhan, tidak akan mengang-
gap siapa pun a bersalah yang 
akan pergi dengan hati yang ter-
buka ke tanah Sion; karena Aku, 
Tuhan, menuntut b hati anak- 
anak manusia.

23 Lihatlah, sekarang adalah 
yang disebut a hari ini sampai 
b kedatangan Putra Manusia, dan 
sesungguhnya itu adalah hari 

c pengurbanan, dan hari untuk 
persepuluhan umat- Ku; karena 
dia yang d membayar persepu-
luhan tidak akan e dibakar pada 
kedatangan- Nya.

24 Karena setelah hari ini da-
tanglah a pembakaran—ini ada-
lah berbicara menurut cara 
Tuhan—karena sesungguhnya 
Aku berfirman, besok semua 
yang b sombong dan mereka 
yang melakukan dengan jahat 
akan menjadi seperti tunggul 
jerami; dan Aku akan memba-
kar mereka, karena Aku adalah 
Tuhan Semesta Alam; dan Aku 
tidak akan membiarkan hidup 
siapa pun yang tetap tinggal di 
c Babilon.

25 Karenanya,  j ika kamu 
memercayai- Ku, kamu akan be-
kerja saat disebut hari ini.

26 Dan tidaklah pantas bahwa 
hamba- Ku, a Newel K. Whitney 
dan Sidney Gilbert, akan men-
jual b toko mereka dan kepemi-
likan mereka di sini; karena ini 
bukanlah kebijaksanaan sampai 
sisa anggota gereja, yang tetap 
tinggal di tempat ini, akan pergi 
ke tanah Sion.

27 Lihatlah, dikatakan dalam 
hukum- hukum- Ku, atau dila-
rang, untuk a berutang kepada 
musuhmu;

 20 a pts Godaan.
 22 a pts Kesalahan.
  b Kel. 35:5;  

A&P 59:15; 64:34.
 23 a A&P 45:6; 64:24–25.
  b pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  c pts Kurban.
  d Mal. 3:10–11.  

pts Persepuluhan.
  e Mal. 4:1;  

3 Ne. 25:1;  
JS—S 1:37.

 24 a Yes. 66:15–16.  
pts Bumi—
Pembersihan bumi;  
Dunia—Akhir dunia.

  b Mal. 3:15;  

2 Ne. 12:12; 23:11.  
pts Kesombongan.

  c A&P 1:16.  
pts Babel.

 26 a pts Newel K. 
Whitney.

  b A&P 57:8.
 27 a pts Utang.
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28 Tetapi lihatlah, tidak dika-
takan pada waktu kapan pun 
bahwa Tuhan tidak akan meng-
ambil ketika Dia senang, dan 
membayar seperti yang tampak-
nya baik bagi- Nya.

29 Karenanya, karena kamu 
adalah para juru kuasa, kamu 
berada pada tugas suruhan 
Tuhan; dan apa pun yang kamu 
lakukan menurut kehendak 
Tuhan adalah urusan Tuhan.

30 Dan Dia telah menetap-
kanmu untuk menyediakan bagi 
para orang suci- Nya pada za-
man terakhir ini, agar mereka 
boleh mendapatkan a warisan di 
tanah Sion.

31 Dan lihatlah, Aku, Tuhan, 
memaklumkan kepadamu, dan 
a firman- Ku adalah pasti dan ti-
dak akan b gagal, bahwa mereka 
akan mendapatkannya.

32 Tetapi segala hal mesti ter-
jadi pada waktunya.

33 Karenanya, janganlah a letih 
dalam melakukan yang baik, ka-
rena kamu sedang meletakkan 
landasan suatu pekerjaan besar. 
Dan dari b hal- hal yang kecil mu-
lailah apa yang besar.

34 Lihatlah, Tuhan a menun-
tut b hati dan suatu pikiran yang 
rela; dan yang bersedia dan yang 
c patuh akan memakan yang baik 

dari tanah Sion pada zaman ter-
akhir ini.

35 Dan yang a memberontak 
akan b disingkirkan dari tanah 
Sion, dan akan disuruh pergi, 
dan tidak akan mewarisi ta-
nah itu.

36 Karena, sesungguhnya Aku 
berfirman bahwa yang mem-
berontak bukanlah dari darah 
a Efraim, karenanya mereka akan 
dicabut keluar.

37 Lihatlah, Aku, Tuhan, te-
lah menjadikan gereja- Ku pada 
zaman terakhir ini seperti seo-
rang hakim yang duduk di atas 
sebuah bukit, atau pada su-
atu tempat yang tinggi, untuk 
menghakimi bangsa- bangsa.

38 Karena akan terjadi bahwa 
penghuni Sion akan a mengha-
kimi segala sesuatu yang berka-
itan dengan Sion.

39 Dan pendusta dan orang 
munafik akan diuji oleh mereka, 
dan mereka yang bukan a rasul 
dan nabi akan diketahui.

40 Dan bahkan a uskup, yang 
adalah seorang b hakim, dan 
para penasihatnya, jika mereka 
tidak setia dalam c tugas penga-
wasan mereka akan dihukum, 
dan d yang lain akan ditempat-
kan sebagai pengganti mereka.

41 Karena, lihatlah, Aku ber-

 30 a A&P 63:48.
 31 a Mrk. 13:31;  

2 Ne. 31:15;  
A&P 1:37–38.

  b A&P 76:3.
 33 a Gal. 6:9.
  b A&P 123:16.
 34 a Mi. 6:8.
  b Ul. 32:46; Yos. 22:5;  

Morm. 9:27.  
pts Hati.

  c Yes. 1:19.  
pts Patuh, Kepatuhan.

 35 a pts Pemberontakan.
  b A&P 41:5; 50:8–9; 

56:3.  
pts Ekskomunikasi.

 36 a Ul. 33:16–17.

 38 a Yes. 2:3–4;  
A&P 133:21.

 39 a Why. 2:2.  
pts Rasul.

 40 a pts Uskup.
  b A&P 58:17; 107:72–74.
  c pts Petugas 

Pengawasan.
  d A&P 107:99–100.
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firman kepadamu bahwa a Sion 
akan tumbuh subur, dan b ke-
muliaan Tuhan akan berada di 
atasnya;

42 Dan itu akan menjadi su-
atu a panji bagi orang- orang, dan 
akan datang kepadanya dari se-
tiap bangsa di kolong langit.

43 Dan harinya akan datang ke-
tika bangsa- bangsa di bumi akan 
a gemetar karenanya, dan akan 
takut karena orang- orangnya 
yang menakutkan. Tuhan telah 
memfirmankannya. Amin.

 41 a pts Sion.
  b A&P 45:67; 84:4–5; 

97:15–20.  
pts Kemuliaan.

 42 a pts Panji.
 43 a Yes. 60:14;  

A&P 97:19–20.
65 1 a Yes. 40:3; 

   Mat. 3:3;  
Yoh. 1:23.

 2 a Mat. 16:19; A&P 42:69.  
pts Kunci- Kunci 
Imamat.

  b A&P 90:1–5.
  c Dan. 2:34–45.
  d Mzm. 72:19.  

pts Daniel—Kitab 
Daniel;  
Zaman Akhir.

 3 a Mat. 22:1–14;  
Why. 19:9;  
A&P 58:11.

  b pts Mempelai 
Laki- Laki.

BAGIAN 65
Wahyu tentang doa yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, 
di Hiram, Ohio, 30 Oktober 1831.

1–2, Kunci kunci kerajaan Allah 
dipercayakan kepada manusia di 
atas bumi, dan perkara Injil akan 
menang; 3–6, Kerajaan surga 
milenium akan datang dan ber
gabung dengan kerajaan Allah di 
atas bumi.

Simaklah, dan tengoklah, su-
ara seperti dari seseorang yang 
diutus turun dari tempat yang 
tinggi, yang perkasa dan penuh 
kuasa, yang kepergiannya ada-
lah ke ujung- ujung bumi, ya, 
yang suaranya adalah kepada 
orang- orang—a Persiapkanlah 
kamu jalan Tuhan, jadikanlah 
jalan- Nya lurus.

2 a Kunci- kunci b kerajaan Allah 
dipercayakan kepada manusia 
di atas bumi, dan dari sana Injil 

akan bergulir ke ujung- ujung 
bumi, bagaikan c batu yang ter-
penggal dari gunung tanpa per-
buatan tangan akan bergulir, 
sampai telah d memenuhi selu-
ruh bumi.

3 Ya, suara berseru—Persiap-
kanlah kamu jalan Tuhan, per-
siapkanlah kamu a perjamuan 
malam Anak Domba, persiap-
kanlah untuk b Mempelai Laki- 
Laki.

4 Berdoalah kepada Tuhan, 
panggillah nama kudus- Nya, 
singkapkanlah pekerjaan- Nya 
yang memukau di antara orang- 
orang.

5 Mintalah kepada Tuhan, agar 
kerajaan- Nya boleh menyebar 
luas di atas bumi, agar penghu-
ninya boleh menerimanya, dan 
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dipersiapkan untuk masa yang 
akan datang, dimana Putra Ma-
nusia akan a turun di surga, b ber-
pakaian dalam kecemerlangan 
c kemuliaan- Nya, untuk mene-
mui d kerajaan Allah yang didi-
rikan di atas bumi.

6 Karenanya, semoga a kera-
jaan Allah menyebar luas, agar 

b kerajaan surga boleh datang, 
agar Engkau, ya Allah, boleh di-
muliakan di surga demikian juga 
di atas bumi, agar musuh- Mu 
boleh ditundukkan; karena 
c bagi- Mulah kehormatan, keku-
asaan dan kemuliaan, selama- 
lamanya. Amin.

 5 a Mat. 24:30.
  b Mzm. 93:1.
  c pts Kemuliaan.
  d Dan. 2:44.
 6 a pts Kerajaan Allah.

  b Why. 11:15.
  c 1 Taw. 29:11;  

Mat. 6:13.
66 1 a Yoh. 1:12.  

pts Percaya, 

   Kepercayaan.
 2 a pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
  b Yoh. 10:10;  

3 Ne. 5:13.

BAGIAN 66
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 29 Oktober 1831. William E. McLellin telah memohon kepada 
Tuhan secara rahasia untuk menyingkapkan melalui Nabi jawaban 
terhadap lima pertanyaan, yang tak diketahui oleh Joseph Smith. Atas 
permintaan McLellin, Nabi bertanya kepada Tuhan dan menerima 
wahyu ini.

1–4, Perjanjian yang abadi adalah 
kegenapan Injil; 5–8, Para pena
tua mesti berkhotbah, bersaksi, dan 
bertukar pikiran dengan orang 
orang; 9–13, Pelayanan rohaniwan 
yang setia memastikan sebuah wa
risan kehidupan kekal.

Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan kepada hamba- Ku 
William  E. McLellin—Diber-
katilah kamu, sejauh kamu 
telah berpaling dari kedurha-
kaanmu, dan telah menerima 
kebenaran- Ku, firman Tuhan 
Penebusmu, Juruselamat du-
nia, bahkan bagi sebanyak yang 
a percaya pada nama- Ku.

2 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, diberkatilah kamu 
karena menerima a perjanjian- Ku 
yang abadi, bahkan kegenapan 
Injil- Ku, yang diwartakan ke-
pada anak- anak manusia, agar 
mereka boleh memperoleh b ke-
hidupan dan dijadikan pengam-
bil bagian dari kemuliaan yang 
akan diungkapkan pada zaman 
terakhir, sebagaimana itu ditulis 
oleh para nabi dan rasul pada za-
man dahulu.

3 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, hamba- Ku 
William, bahwa kamu bersih, 
tetapi tidak seluruhnya; ber-
tobatlah, oleh karena itu, dari 
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 3 a Yakub 4:7; Eter 12:27.
 5 a Mrk. 16:15.
 7 a A&P 75:6.
  b pts Kesaksian.
 8 a A&P 52:17; 133:58.
 9 a pts Pelayanan bagi 

yang Sakit;  
Penumpangan 

Tangan.
  b Mat. 9:18.  

pts Penyembuhan.
  c Yak. 1:5.
 10 a pts Perzinaan.
 11 a A&P 35:24.
  b A&P 11:6.
  c Yes. 35:10;  

A&P 45:71.  
pts Bernyanyi.

 12 a 2 Tim. 3:14–15;  
2 Ne. 31:20.

  b Yes. 62:3; Mat. 25:21;  
1 Ptr. 5:4.

 13 a pts Ke- Allah- an—
Allah Putra.

hal- hal itu yang tidak menye-
nangkan dalam pandangan- Ku, 
firman Tuhan, karena Tuhan 
akan a memperlihatkannya ke-
padamu.

4 Dan sekarang, sesungguhnya, 
Aku, Tuhan, akan memperlihat-
kan kepadamu apa yang Aku ke-
hendaki mengenai kamu, atau 
apa yang adalah kehendak- Ku 
mengenai kamu.

5 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
adalah kehendak- Ku bahwa 
kamu hendaknya a mempermak-
lumkan Injil- Ku dari wilayah ke 
wilayah, dan dari kota ke kota, 
ya, di daerah- daerah sekitarnya 
itu di mana belum dipermak-
lumkan.

6 Janganlah tinggal sampai 
berhari- hari di tempat ini; ja-
nganlah pergi ke tanah Sion 
pada saat ini; tetapi sejauh kamu 
dapat mengirimkan, kirimkan-
lah; jika tidak, janganlah berpi-
kir tentang harta milikmu.

7 a Pergilah ke wilayah- wilayah 
sebelah timur, berikanlah b kesak-
sian di setiap tempat, kepada 
setiap khalayak dan di dalam 
sinagoge- sinagoge mereka, ber-
tukar pikiran dengan orang- 
orang.

8 Biarlah hamba- Ku Samuel H. 
Smith pergi bersamamu, dan 

janganlah tinggalkan dia, dan 
berikanlah dia petunjukmu; dan 
dia yang setia akan dijadikan 
a kuat di setiap tempat; dan Aku, 
Tuhan, akan pergi besertamu.

9 a Tumpangkanlah tanganmu 
ke atas yang sakit, dan mereka 
akan b pulih. Janganlah kembali 
sampai Aku, Tuhan, akan meng-
utusmu. Bersabarlah dalam ke-
sengsaraan. c Mintalah, dan kamu 
akan menerima; ketuklah, dan 
akan dibukakan bagimu.

10 Berupayalah untuk tidak 
terbebani. Tinggalkanlah segala 
ketidaksalehan. Janganlah ber-
buat a zina—suatu godaan yang 
dengannya engkau telah bersu-
sah hati.

11 a Taatilah firman ini, karena 
itu adalah benar dan pasti; dan 
engkau hendaknya mengem-
bangkan jabatanmu, dan do-
ronglah banyak orang ke b Sion 
dengan c nyanyian sukacita abadi 
di atas kepala mereka.

12 a Teruslah dalam hal- hal ini 
bahkan sampai akhir, dan kamu 
akan memperoleh b mahkota ke-
hidupan kekal di sisi kanan 
Bapa- Ku, yang penuh dengan 
kasih karunia dan kebenaran.

13 Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan a Allahmu, Pe-
nebusmu, bahkan Yesus Kristus. 
Amin.
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BAGIAN 67
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, November 1831 awal. Kejadiannya adalah sebuah konferensi 
khusus, dan penerbitan wahyu wahyu yang telah diterima dari Tuhan 
melalui Nabi dipertimbangkan dan ditindaki (lihat uraian judul untuk 
bagian 1). William W. Phelps baru saja mendirikan usaha percetakan 
Gereja di Independence, Missouri. Konferensi memutuskan untuk 
menerbitkan wahyu wahyu ini dalam Book of Commandments (Kitab 
Perintah Perintah) dan mencetak 10.000 jilid (yang karena adanya 
kesulitan kesulitan yang tak terduga kemudian dikurangi menjadi 
3.000 jilid). Banyak saudara memberikan kesaksian yang khusyuk 
bahwa wahyu wahyu yang pada waktu itu disusun untuk penerbitan 
sungguh benar, sebagaimana dipersaksikan oleh Roh Kudus yang di
curahkan ke atas diri mereka. Sejarah Joseph Smith mencatat bahwa 
setelah wahyu yang dikenal sebagai bagian 1 diterima, beberapa perca
kapan terjadi mengenai bahasa yang digunakan dalam wahyu wahyu 
itu. Wahyu yang sekarang ini mengikutinya.

67 1 a pts Penatua.
 2 a Mzm. 34:16.

 3 a pts Takut.
 4 a pts Kebenaran;  

Kesaksian.
 5 a A&P 1:24.

1–3, Tuhan mendengar doa doa dan 
mengawasi para penatua Nya; 4–9, 
Dia menantang orang yang paling 
bijak untuk meniru yang terkecil 
dari wahyu wahyu Nya; 10–14, Pe
natua yang setia akan dihidupkan 
oleh Roh dan melihat muka Allah.

Lihat dan simaklah, hai kamu 
a penatua gereja- Ku, yang telah 
berhimpun bersama, yang doa- 
doanya telah Aku dengar, dan 
yang hatinya Aku ketahui, dan 
yang hasratnya telah naik ke 
hadapan- Ku.

2   L i h a t  d a n  t e n g o k l a h , 
a mata- Ku mengarah ke atas di-
rimu, dan langit dan bumi ada 
dalam tangan- Ku, dan kekayaan 
kekekalan adalah milik- Ku un-
tuk diberikan.

3 Kamu berikhtiar untuk per-
caya bahwa kamu akan mene-
rima berkat yang ditawarkan 
kepadamu; tetapi lihatlah, se-
sungguhnya Aku berfirman ke-
padamu ada a rasa takut dalam 
hatimu, dan sesungguhnya ini-
lah alasannya sehingga kamu ti-
dak menerima.

4 Dan sekarang, Aku, Tuhan, 
memberi kepadamu sebuah a ke-
saksian tentang kebenaran akan 
perintah- perintah ini yang terle-
tak di hadapanmu.

5 Matamu telah mengarah ke 
atas hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., dan a cara berbahasanya 
telah kamu kenal, dan ketidak-
sempurnaannya telah kamu ke-
nal; dan kamu telah mencari 
dalam hatimu pengetahuan agar 

AJARAN DAN PERJANJIAN 67:1–5 174



 6 a 2 Ne. 9:28–29, 42.
 8 a pts Saksi.
 9 a Moro. 7:15–18.
  b Yak. 1:17;  

A&P 50:24; 
84:45; 88:49.

 10 a pts Cemburu, 
Kecemburuan.

  b pts Takut.

  c pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

  d pts Tabir.
  e A&P 88:68; 93:1; 97:16.
 11 a tjs Kel. 33:20, 23 

(Apendiks);  
Yoh. 1:18; 6:46;  
tjs 1 Yoh. 4:12 
(Apendiks);  

A&P 84:19–22;  
Musa 1:11, 14.

 12 a Mosia 3:19.  
pts Manusia Alami.

 13 a Rm. 2:7.  
pts Sabar, Kesabaran.

  b Mat. 5:48;  
3 Ne. 12:48.

 14 a pts Layak, Kelayakan.

kamu boleh mengutarakan me-
lampaui cara berbahasanya; ini 
kamu juga tahu.

6 Sekarang, carilah kamu dari 
Kitab Perintah- Perintah, bahkan 
yang terkecil yang ada di anta-
ranya, dan tetapkanlah dia yang 
paling a bijak di antara kamu;

7 Atau, jika ada siapa pun di 
antara kamu yang akan mem-
buat satu sepertinya, maka 
kamu dibenarkan dalam menga-
takan bahwa kamu tidak tahu 
bahwa itu adalah benar;

8 Tetapi jika kamu tidak da-
pat membuat satu sepertinya, 
kamu berada di bawah penghu-
kuman jika kamu tidak a mem-
berikan kesaksian bahwa itu 
adalah benar.

9 Karena kamu tahu bahwa ti-
dak ada ketidakbenaran di da-
lamnya, dan apa yang a benar 
turun dari atas, dari Bapa bagi 
b terang.

10 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berf irman kepadamu 
bahwa adalah hak istimewamu, 
dan sebuah janji Aku berikan 
kepadamu yang telah ditetap-
kan pada pelayanan ini, bahwa 
sejauh kamu melucuti dirimu 

dari a kecemburuan dan b rasa ta-
kut, dan c merendahkan hatimu 
di hadapan- Ku, karena kamu ti-
daklah cukup rendah hati, d tabir 
akan terkoyak dan kamu akan 
e melihat- Ku dan mengetahui 
bahwa Aku ada—bukan dengan 
pikiran badani tidak juga alami, 
tetapi dengan yang rohani.

11 Karena a tak seorang pun te-
lah melihat Allah pada waktu 
kapan pun dalam daging, kecu-
ali dihidupkan oleh Roh Allah.

12 Tidak juga a manusia alami 
siapa pun dapat bertahan di ha-
dirat Allah, tidak juga menurut 
pikiran badani.

13 Kamu tidak sanggup untuk 
bertahan di hadirat Allah seka-
rang, tidak juga pelayanan para 
malaikat; karenanya, teruslah 
dalam a kesabaran sampai kamu 
b disempurnakan.

14 Janganlah biarkan pi -
kiranmu berbalik; dan ketika 
kamu a layak, pada waktu- Ku 
sendiri yang tepat, kamu akan 
melihat dan mengetahui apa 
yang dianugerahkan ke atas di-
rimu melalui tangan hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun. Amin.
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68 1 a pts Roh Kudus.
 3 a 2 Ptr. 1:21;  

A&P 18:32; 

   42:16; 100:5.
 4 a pts Roh Kudus;  

Wahyu.

  b Rm. 1:16.
 6 a Yes. 41:10.

BAGIAN 68
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 1 November 1831, sebagai tanggapan terhadap doa agar pi
kiran Tuhan disingkapkan mengenai Orson Hyde, Luke S. Johnson, 
Lyman E. Johnson, dan William E. McLellin. Walaupun sebagian 
dari wahyu ini diarahkan terhadap empat pria ini, banyak dari isi
nya berkaitan dengan seluruh Gereja. Wahyu ini diperluas di bawah 
arahan Joseph Smith ketika itu diterbitkan dalam Ajaran dan Per
janjian edisi 1835.

1–5, Perkataan para penatua ketika 
digerakkan oleh Roh Kudus adalah 
tulisan suci; 6–12, Para penatua 
mesti berkhotbah dan membaptis, 
dan tanda tanda akan mengikuti 
orang percaya yang sejati; 13–
24, Anak sulung di antara para 
putra Harun boleh melayani seba
gai Uskup Ketua (yaitu, memegang 
kunci kunci presidensi sebagai us
kup) di bawah arahan Presidensi 
Utama; 25–28, Para orangtua di
perintahkan untuk mengajarkan 
Injil kepada anak anak mereka; 29–
35, Para Orang Suci mesti meng
hormati Sabat, bekerja dengan 
tekun, dan berdoa.

Hamba- Ku, Orson Hyde, telah 
dipanggil melalui penahbisan-
nya untuk mempermaklumkan 
Injil abadi, menurut a Roh Allah 
yang hidup, dari khalayak ke 
khalayak, dan dari wilayah ke 
wilayah, di dalam jemaat- jemaat 
orang jahat, dalam sinagoge- 
sinagoge mereka, bertukar pi-
kiran dengan dan memaparkan 

segala tulisan suci kepada me-
reka.

2 Dan, lihatlah, dan tengoklah, 
inilah sebuah contoh bagi me-
reka semua yang ditahbiskan 
pada imamat ini, yang misinya 
ditetapkan bagi mereka untuk 
pergi—

3 Dan inilah contoh bagi me-
reka, bahwa mereka hendaknya 
a berbicara sebagaimana mereka 
digerakkan oleh Roh Kudus.

4 Dan apa pun yang akan me-
reka ucapkan ketika digerakkan 
oleh a Roh Kudus akan menjadi 
tulisan suci, akan menjadi ke-
hendak Tuhan, akan menjadi 
pikiran Tuhan, akan menjadi fir-
man Tuhan, akan menjadi suara 
Tuhan, dan b kuasa Allah pada 
keselamatan.

5 Lihatlah, inilah janji Tuhan 
kepadamu, hai kamu para 
hamba- Ku.

6 Karenanya, jadilah riang, 
dan janganlah a takut, karena 
Aku Tuhan besertamu, dan akan 
berdiri di dekatmu; dan kamu 
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 7 a pts Orson Hyde.
 8 a A&P 1:2; 63:37.
  b pts Khotbah;  

Pekerjaan Misionaris.
  c Mrk. 16:15.
  d pts Wewenang.
  e pts Baptis, Baptisan.
 9 a Mrk. 16:16; A&P 20:25.
  b pts Keselamatan.

  c pts Laknat.
 10 a pts Tanda.
 11 a pts Tanda- Tanda 

Zaman.
 12 a A&P 1:8; 132:49.  

pts Pemeteraian.
 14 a pts Uskup.
 15 a A&P 72:1.
  b pts Presidensi Utama.

  c pts Harun, Kakak 
Laki- Laki Musa.

 16 a A&P 107:15–17.  
pts Imamat Harun.

 17 a pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 18 a Kel. 40:12–15;  
A&P 84:18; 
107:13–16, 70–76.

akan memberikan kesaksian ten-
tang Aku, bahkan Yesus Kristus, 
bahwa Aku adalah Putra Allah 
yang hidup, bahwa Aku dahulu 
ada, bahwa Aku ada, dan bahwa 
Aku ada yang akan datang.

7 Inilah firman Tuhan kepa-
damu, hamba- Ku a Orson Hyde, 
dan juga kepada hamba- Ku Luke 
Johnson, dan kepada hamba- Ku 
Lyman Johnson, dan kepada 
hamba- Ku William E. McLellin, 
dan kepada semua penatua yang 
setia dari gereja- Ku—

8 a Pergilah kamu ke seluruh 
dunia, b khotbahkanlah Injil ke-
pada setiap c makhluk, bertindak 
dalam d wewenang yang telah 
Aku berikan kepadamu, e mem-
baptis dalam nama Bapa, dan 
Putra, dan Roh Kudus.

9 Dan a dia yang percaya dan 
dibaptis akan b diselamatkan, 
dan dia yang tidak percaya akan 
c dilaknat.

10 Dan dia yang percaya akan 
diberkati dengan a tanda- tanda 
yang mengikuti, bahkan seperti 
yang tertulis.

11 Dan kepadamu akan diberi-
kan untuk mengetahui a tanda- 
tanda zaman, dan tanda- tanda 
kedatangan Putra Manusia;

12 Dan tentang sebanyak yang 
akan Bapa berikan kesaksian, 

kepadamu akan diberikan kuasa 
untuk a memeteraikan mereka 
pada kehidupan kekal. Amin.

13 Dan sekarang, mengenai 
butir- butir di samping perjan-
jian dan perintah, itu adalah 
yang ini—

14 Yang tertinggal setelah ini, 
pada waktu yang tepat bagi 
Tuhan, para a uskup lain ditetap-
kan bagi gereja, untuk melayani 
bahkan menurut yang pertama;

15 Karenanya mereka hendak-
nya adalah a imam tinggi yang 
layak, dan mereka akan ditetap-
kan oleh b Presidensi Utama atas 
Imamat Melkisedek, kecuali me-
reka adalah keturunan harfiah 
dari c Harun.

16 Dan jika mereka adalah ke-
turunan harfiah dari a Harun me-
reka memiliki hak yang sah atas 
keuskupan, jika mereka ada-
lah anak sulung di antara para 
putra Harun;

17 Karena anak sulung meme-
gang hak presidensi atas imamat 
ini, dan a kunci- kunci atau wewe-
nang imamat yang sama.

18 Tak seorang pun memiliki 
hak yang sah atas jabatan ini, 
untuk memegang kunci- kunci 
imamat ini, kecuali dia adalah 
a keturunan harfiah dan anak su-
lung dari Harun.
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 19 a pts Imam Tinggi.
  b pts Uskup.
 20 a pts Mengurapi.
  b pts Penahbisan.
 22 a pts Presidensi Utama.
 24 a pts Mengampuni.
 25 a pts Keluarga—

Tanggung jawab 
orangtua.

  b pts Pasak.
  c pts Mengajar.
  d A&P 18:42; 20:71.
  e Yakub 1:19;  

A&P 29:46–48.

 26 a pts Sion.
 27 a pts Baptis, Baptisan.
  b pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
  c pts Tanggung Jawab.

19 Tetapi, karena a imam tinggi 
atas Imamat Melkisedek memi-
liki wewenang untuk bertugas 
dalam semua jabatan yang le-
bih rendah dia boleh bertugas 
dalam jabatan b uskup ketika ti-
dak ada keturunan harfiah dari 
Harun dapat ditemukan, asal-
kan dia dipanggil dan ditetap-
kan dan ditahbiskan pada kuasa 
ini, di bawah tangan Presidensi 
Utama atas Imamat Melkisedek.

20 Dan keturunan harfiah dari 
Harun, juga, mesti ditunjuk oleh 
Presidensi ini, dan didapati la-
yak, dan a diurapi, dan b ditahbis-
kan di bawah tangan Presidensi 
ini, jika tidak mereka tidak diwe-
nangkan secara sah untuk bertu-
gas dalam imamat mereka.

21 Tetapi, berdasarkan atas 
ketetapan mengenai hak kei-
mamatan mereka yang turun 
dari ayah kepada putra, me-
reka boleh menuntut hak atas 
pengurapan mereka jika pada 
waktu kapan pun mereka dapat 
membuktikan garis keturunan 
mereka, atau memastikannya 
melalui wahyu dari Tuhan di ba-
wah tangan Presidensi yang di-
sebutkan di atas.

22 Dan lagi, tidak ada uskup 
atau imam tinggi yang akan 
ditetapkan bagi pelayanan ini 
yang akan diadili atau dihukum 

karena tindak kejahatan apa 
pun, kecuali di hadapan a Presi-
densi Utama gereja;

23 Dan sejauh dia ditemukan 
bersalah di hadapan Presidensi 
ini, menurut kesaksian yang ti-
dak dapat dimakzulkan, dia 
akan dihukum;

24 Dan jika dia bertobat dia 
akan a diampuni, menurut per-
janjian dan perintah gereja.

25 Dan lagi, sejauh a orangtua 
memiliki anak- anak di Sion, 
atau di mana pun dari b pasak- 
pasaknya yang diorganisasi, 
yang tidak c mengajari mereka 
untuk mengerti ajaran tentang 
pertobatan, iman kepada Kristus 
Putra Allah yang hidup, dan ten-
tang baptisan dan karunia Roh 
Kudus melalui penumpangan 
tangan, ketika berumur d dela-
pan tahun, e dosa itu berada di 
atas kepala orangtua.

26 Karena ini akan menjadi 
sebuah hukum bagi penghuni 
a Sion, atau di mana pun dari 
pasak- pasaknya yang diorga-
nisasi.

27 Dan anak- anak mereka hen-
daknya a dibaptis untuk b peng-
ampunan akan dosa-  dosa 
mereka ketika berumur c dela-
pan tahun, dan menerima pe-
numpangan tangan.

28 Dan mereka hendaknya 
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juga mengajari anak- anak me-
reka untuk a berdoa, dan untuk 
berjalan dengan lurus di ha-
dapan Tuhan.

29 Dan penghuni Sion hendak-
nya juga menghormati hari a Sa-
bat untuk menjaganya kudus.

30 Dan penghuni Sion juga 
hendaknya mengingat kerja me-
reka, sejauh mereka ditetapkan 
untuk bekerja, dengan segala 
kesetiaan; karena pemalas akan 
disimpan sebagai ingatan di ha-
dapan Tuhan.

31 Sekarang, Aku, Tuhan, ti-
dak terlalu berkenan dengan 
penghuni Sion, karena ada a pe-
malas di antara mereka; dan 
anak- anak mereka juga tumbuh 
dalam b kejahatan; mereka juga 
tidak c mengupayakan dengan 
sungguh- sungguh kekayaan 

kekekalan, tetapi mata mereka 
penuh dengan ketamakan.

32 Hal- hal ini seharusnya tidak 
terjadi, dan mesti diakhiri dari 
antara mereka; karenanya, biar-
lah hamba- Ku Oliver Cowdery 
membawa firman ini ke tanah 
Sion.

33 Dan sebuah perintah Aku 
berikan kepada mereka—bahwa 
dia yang tidak menepati a doa- 
doanya di hadapan Tuhan pada 
masanya, biarlah dia disimpan 
dalam b ingatan di hadapan ha-
kim umat- Ku.

34 a Firman ini adalah benar 
dan pasti; karenanya, jangan-
lah melanggarnya, tidak juga 
b mengambil darinya.

35 Lihatlah, Aku adalah a Alfa 
dan Omega, dan Aku b datang 
dengan cepat. Amin.

BAGIAN 69
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 11 November 1831. Penyusunan wahyu wahyu yang dimak
sudkan untuk penerbitan awal telah disetujui pada konferensi khusus 
tanggal 1–2 November. Pada tanggal 3 November, wahyu di dalam 
ini yang tampil sebagai bagian 133, belakangan disebut Apendiks, 
ditambahkan. Oliver Cowdery sebelumnya telah ditetapkan un
tuk membawa naskah wahyu dan perintah yang telah disusun ke 
 Independence, Missouri, untuk pencetakan. Dia juga mesti membawa 
bersamanya uang yang telah disumbangkan untuk pembangunan Ge
reja di Missouri. Wahyu ini menginstruksikan John Whitmer untuk 
menyertai Oliver Cowdery dan juga mengarahkan Whitmer untuk 
 28 a pts Doa.
 29 a A&P 59:9–12.  

pts Hari Sabat.
 31 a pts Malas, 

Kemalasan.

  b pts Jahat, Kejahatan.
  c A&P 6:7.
 33 a pts Doa.
  b pts Menghakimi;  

Penderaan.

 34 a Why. 22:6.
  b A&P 20:35; 93:24–25.
 35 a pts Alfa dan Omega.
  b A&P 1:12.
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69 1 a pts Oliver Cowdery.
 2 a pts John Whitmer.
 3 a A&P 47:1–3; 85:1.

 4 a pts Nasihat.
 5 a pts Petugas 

Pengawasan.

 8 a pts Sion.

melakukan perjalanan serta mengumpulkan materi sejarah dalam pe
manggilannya sebagai sejarawan dan juru catat Gereja.

1–2, John Whitmer mesti menyer
tai Oliver Cowdery ke Missouri; 
3–8, Dia juga mesti berkhotbah 
dan mengumpulkan, mencatat, dan 
menulis data sejarah.

Simaklah Aku, firman Tuhan 
Allahmu, demi kepentingan 
hamba- Ku a Oliver Cowdery. 
Adalah bukan kebijaksanaan 
di dalam Aku bahwa dia akan 
dipercayai dengan perintah- 
perintah dan uang yang akan dia 
bawa ke tanah Sion, kecuali se-
seorang pergi bersamanya yang 
benar dan setia.

2 Karenanya, Aku, Tuhan, 
menghendaki bahwa hamba- Ku, 
a John Whitmer, hendaknya pergi 
bersama hamba- Ku Oliver 
Cowdery;

3 Dan juga bahwa dia hendak-
nya melanjutkan dalam menulis 
dan membuat a sejarah tentang 
segala hal penting yang dia akan 
camkan dan ketahui mengenai 
gereja- Ku;

4 Dan juga bahwa dia mene-
rima a nasihat dan bantuan dari 

hamba- Ku Oliver Cowdery dan 
yang lain.

5 Dan juga, para hamba- Ku 
yang di luar daerah di bumi hen-
daknya mengirimkan laporan 
tentang a tugas pengawasan me-
reka ke tanah Sion.

6 Karena tanah Sion akan men-
jadi kedudukan dan tempat un-
tuk menerima dan melakukan 
segala hal ini.

7 Walaupun demikian, biarlah 
hamba- Ku John Whitmer mela-
kukan perjalanan berulang kali 
dari tempat ke tempat, dan dari 
jemaat ke jemaat, agar dia boleh 
dengan lebih mudah mendapat-
kan pengetahuan—

8 Berkhotbah dan memapar-
kan, menulis, menyalin, menye-
leksi, dan mendapatkan segala 
sesuatu yang adalah demi ke-
baikan bagi gereja, dan bagi 
angkatan- angkatan muda yang 
akan tumbuh di atas tanah 
a Sion, untuk memilikinya dari 
angkatan ke angkatan, selama- 
lamanya. Amin.

BAGIAN 70
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 12 November 1831. Sejarah Nabi menyatakan bahwa empat 
konferensi khusus diadakan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Novem
ber. Pada yang terakhir dari pertemuan pertemuan ini, nilai penting 
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dari wahyu wahyu yang kemudian akan diterbitkan sebagai Book 
of Commandments dan kemudian Ajaran dan Perjanjian dipertim
bangkan. Wahyu ini diberikan setelah konferensi memberikan suara 
bahwa wahyu wahyu ini “berharga bagi Gereja seperti kekayaan se
luruh Bumi.” Sejarah Joseph Smith merujuk pada wahyu wahyu ini 
sebagai “landasan Gereja pada zaman terakhir ini, dan manfaat bagi 
dunia, memperlihatkan bahwa kunci dari misteri misteri kerajaan 
Juruselamat kita dipercayakan kembali kepada manusia.”

1–5, Petugas pengawasan ditetap
kan untuk menerbitkan wahyu 
wahyu; 6–13, Mereka yang bekerja 
dalam apa yang rohani layak untuk 
upah mereka; 14–18, Para Orang 
Suci mesti setara dalam apa yang 
duniawi.

Lihatlah, dan simaklah, hai 
kamu penghuni Sion, dan kamu 
semua umat gereja- Ku yang ber-
ada jauh, dan dengarlah firman 
Tuhan yang Aku berikan ke-
pada hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., dan juga kepada hamba- Ku 
Martin Harris, dan juga kepada 
hamba- Ku Oliver Cowdery, 
dan juga kepada hamba- Ku 
John Whitmer, dan juga ke-
pada hamba- Ku Sidney Rigdon, 
dan juga kepada hamba- Ku 
William W. Phelps, dengan cara 
perintah kepada mereka.

2 Karena Aku memberikan ke-
pada mereka sebuah perintah; 
karenanya simak dan dengar-
lah, karena demikianlah firman 
Tuhan kepada mereka—

3 Aku, Tuhan, telah menetap-
kan mereka, dan menahbiskan 
mereka untuk menjadi a petugas 

pengawasan atas wahyu dan pe-
rintah yang telah Aku berikan 
kepada mereka, dan yang sete-
lah ini akan Aku berikan kepada 
mereka;

4 Dan sebuah laporan tentang 
tugas pengawasan ini akan Aku 
tuntut dari mereka pada hari 
penghakiman.

5 Karenanya, Aku telah mene-
tapkan bagi mereka, dan inilah 
urusan mereka di dalam gereja 
Allah, untuk mengelolanya dan 
urusan darinya, ya, keuntungan 
darinya.

6 Karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepada mereka, 
agar mereka tidak akan membe-
rikan hal- hal ini kepada gereja, 
tidak juga kepada dunia.

7 Walaupun demikian, sejauh 
mereka menerima lebih dari-
pada yang dibutuhkan untuk 
kebutuhan mereka dan keku-
rangan mereka, itu hendaknya 
diberikan ke dalam a gudang 
penyimpanan- Ku;

8 Dan keuntungan itu hen-
daknya dipersucikan bagi 
penghuni  S ion ,  dan  bag i 
angkatan- angkatan mereka, 

70 3 a 1 Kor. 4:1; A&P 72:20.  7 a A&P 72:9–10.
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sejauh mereka menjadi a ahli  
waris menurut hukum- hukum 
 kerajaan.

9 Lihatlah, inilah yang Tuhan 
tuntut dari setiap orang dalam 
a tugas pengawasannya, bahkan 
seperti Aku, Tuhan, telah tetap-
kan atau akan setelah ini tetap-
kan kepada siapa pun.

10 Dan lihatlah, tak seorang 
pun terbebas dari hukum ini 
yang termasuk di dalam gereja 
Allah yang hidup;

11 Ya, tidak juga uskup, tidak 
juga a juru kuasa yang meng-
awasi gudang penyimpanan 
Tuhan, tidak juga dia yang dite-
tapkan dalam tugas pengawasan 
atas apa yang duniawi.

12 Dia yang ditetapkan untuk 
melayani apa yang rohani, orang 
yang sama a layak akan upahnya, 
bahkan seperti mereka yang di-
tetapkan untuk tugas penga-
wasan untuk melayani dalam 
apa yang duniawi;

13 Ya, bahkan dengan lebih 
berlimpah- limpah, yang ke-
limpahan itu dilipatgandakan 
kepada mereka melalui pernya-
taan Roh.

14 Walaupun demikian, dalam 
hal- hal duniawimu kamu hen-
daknya a setara, dan ini tidak 
dengan enggan, jika tidak ke-
limpahan pernyataan Roh akan 
ditahan.

15 Sekarang, a perintah ini Aku 
berikan kepada para hamba- Ku 
demi manfaat mereka saat me-
reka tinggal, untuk pernyataan 
berkat- berkat- Ku ke atas kepala 
mereka, dan untuk pahala bagi 
b ketekunan mereka dan bagi ke-
amanan mereka.

16 Untuk makanan dan untuk 
a pakaian; untuk warisan; untuk 
rumah dan untuk tanah, dalam 
keadaan apa pun Aku, Tuhan, 
akan tempatkan mereka, dan 
ke mana pun Aku, Tuhan, akan 
utus mereka.

17 Karena mereka telah setia 
atas a banyak hal, dan telah me-
lakukan dengan baik sejauh me-
reka tidak berdosa.

18 Lihatlah, Aku, Tuhan, a pe-
nuh belas kasihan dan akan 
memberkati mereka, dan mereka 
akan masuk ke dalam sukacita 
dari hal- hal ini. Demikianlah. 
Amin.

 8 a A&P 38:20.
 9 a pts Petugas 

Pengawasan.
 11 a A&P 57:6.

 12 a Luk. 10:7.
 14 a A&P 49:20.  

pts Mempersucikan.
 15 a Ul. 10:12–13.

  b pts Ketekunan.
 16 a A&P 59:16–20.
 17 a Mat. 25:21–23.
 18 a pts Belas Kasihan.

BAGIAN 71
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Hiram, Ohio, 1 Desember 1831. Nabi telah melanjutkan 
untuk menerjemahkan Alkitab bersama Sidney Rigdon sebagai tenaga 
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penulisnya sampai wahyu ini diterima, yang pada waktu itu untuk 
sementara dikesampingkan sehingga memungkinkan mereka untuk 
memenuhi petunjuk yang diberikan di dalam ini. Saudara saudara 
mesti pergi untuk berkhotbah supaya meredakan perasaan tidak ramah 
yang telah berkembang menentang Gereja sebagai akibat dari pener
bitan surat surat yang ditulis oleh Ezra Booth, yang telah murtad.

1–4, Joseph Smith dan Sidney 
Rigdon diutus untuk mempermak
lumkan Injil; 5–11, Musuh Orang 
Suci akan dibingungkan.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu hamba- Ku 
Joseph Smith, Jun., dan a Sidney 
Rigdon, bahwa waktunya telah 
sesungguhnya datang ketika ada-
lah perlu dan arif menurut- Ku 
bahwa kamu hendaknya mem-
buka mulutmu untuk b mem-
permaklumkan Injil- Ku, hal- hal 
tentang kerajaan, memaparkan 
c misteri- misteri darinya dari tu-
lisan suci, menurut bagian Roh 
dan kuasa itu yang akan diberi-
kan kepadamu, bahkan seperti 
yang Aku kehendaki.

2 Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, permak-
lumkanlah kepada dunia di 
daerah- daerah sekitarnya, dan 
di dalam gereja juga, untuk ku-
run waktu suatu masa, bahkan 
sampai itu akan disingkapkan 
kepadamu.

3 Sesungguhnya inilah misi 
untuk suatu masa, yang Aku be-
rikan kepadamu.

4 Karenanya, bekerjalah kamu 
di dalam kebun- Ku. Mintalah 
kepada penghuni bumi, dan be-
rikanlah kesaksian, dan persiap-
kanlah jalan bagi perintah dan 
wahyu yang akan datang.

5 Sekarang, lihatlah ini ada-
lah kebijaksanaan; barang siapa 
membaca, biarlah dia a mengerti 
dan b menerima juga;

6 Karena kepada dia yang me-
nerimanya akan diberikan de-
ngan lebih a berlimpah- limpah, 
bahkan kuasa.

7 Karenanya, a bingungkanlah 
musuhmu; mintalah kepada me-
reka untuk b menemuimu baik 
di depan umum maupun secara 
pribadi; dan sejauh kamu setia 
rasa malu mereka akan dinya-
takan.

8 Karenanya, biarlah mereka 
menampilkan alasan- alasan 
yang kuat mereka menentang 
Tuhan.

9 Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu—tidak 
ada a senjata yang dibentuk me-
lawanmu akan berjaya.

10 Dan jika siapa pun meng-
angkat suaranya menentangmu 

71 1 a pts Sidney Rigdon.
  b pts Pekerjaan 

Misionaris.
  c A&P 42:61, 65.

 5 a pts Pengertian.
  b Alma 12:9–11.
 6 a Mat. 13:12.
 7 a Musa 7:13–17.

  b A&P 63:37; 68:8–9.
 9 a Yes. 54:17.
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dia akan dibinasakan pada 
waktu- Ku sendiri yang tepat.

11   K a r e n a n y a ,  t a a t i l a h 

perintah- perintah- Ku; itu ada-
lah benar dan pasti. Demikian-
lah. Amin.

72 1 a A&P 68:14–19.
  b pts Kerajaan Allah.
 2 a pts Uskup.
 3 a pts Petugas 

   Pengawasan.
  b A&P 42:32; 104:11–13.
  c Luk. 19:11–27.
 4 a Mat. 24:45–47.

  b A&P 59:2.
 5 a pts Kebun Tuhan.

BAGIAN 72
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 4 Desember 1831. Beberapa penatua dan anggota telah ber
himpun untuk mempelajari kewajiban mereka dan untuk lebih lanjut 
diteguhkan dalam ajaran ajaran Gereja. Bagian ini adalah susunan 
dari tiga wahyu yang diterima pada hari yang sama. Ayat 1 sampai 8 
menyingkapkan pemanggilan Newel K. Whitney sebagai uskup. Dia 
kemudian dipanggil dan ditahbiskan, yang setelahnya ayat 9 sampai 
23 diterima, memberikan informasi tambahan sehubungan dengan 
kewajiban uskup. Setelah itu, ayat 24 sampai 26 diberikan, menyedia
kan petunjuk mengenai pengumpulan ke Sion.

1–8, Para penatua mesti memberi
kan laporan tentang tugas penga
wasan mereka kepada uskup; 9–15, 
Uskup mengawasi gudang pe
nyimpanan dan mengurus yang 
miskin dan membutuhkan; 16–
26, Uskup mesti menegaskan ke
layakan penatua.

Simaklah, dan dengarkanlah 
suara Tuhan, hai kamu yang te-
lah berhimpun bersama, yang 
adalah a imam tinggi gereja- Ku, 
kepada siapa b kerajaan dan ku-
asa telah diberikan.

2 Karena sesungguhnya demi-
kianlah firman Tuhan, adalah 
perlu menurut- Ku agar seorang 
a uskup ditetapkan kepadamu, 
atau darimu, kepada jemaat di 
bagian kebun Tuhan ini.

3 Dan sesungguhnya dalam hal 
ini kamu telah melakukan de-
ngan bijak, karena dituntut dari 
Tuhan, di tangan setiap a petugas 
pengawasan, untuk memberikan 
b laporan tentang c tugas penga-
wasannya, baik pada waktu ini 
maupun dalam kekekalan.

4 Karena dia yang setia dan 
a bijak pada waktu ini dianggap 
layak untuk mewarisi b tempat 
tinggal yang dipersiapkan ba-
ginya oleh Bapa- Ku.

5 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, penatua gereja 
di bagian a kebun- Ku ini hen-
daknya memberikan laporan 
tentang tugas pengawasan me-
reka kepada uskup, yang akan 
ditetapkan oleh- Ku di bagian 
kebun- Ku ini.
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 7 a A&P 42:31; 46:27; 
58:17–18; 107:87–88.

 8 a pts Newel K. 
Whitney.

 10 a A&P 70:7–11; 78:3.  

pts Gudang 
Penyimpanan.

 11 a A&P 75:24.
 13 a pts Miskin.
 15 a A&P 42:30–31.  

pts Mempersucikan.
 17 a A&P 20:64, 84.
  b A&P 42:32.

6 Hal- hal ini hendaknya disim-
pan dalam catatan, untuk dise-
rahkan kepada uskup di Sion.

7 Dan kewajiban a uskup akan 
disingkapkan melalui perintah- 
perintah yang telah diberikan, 
dan suara konferensi.

8 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
hamba- Ku a Newel K. Whitney 
adalah orang yang hendak-
nya ditetapkan dan ditahbiskan 
pada kuasa ini. Inilah kehendak 
Tuhan Allahmu, Penebusmu. 
Demikianlah. Amin.

9 Firman Tuhan, di samping 
hukum yang telah diberikan, 
menyingkapkan kewajiban us-
kup yang telah ditahbiskan ke-
pada jemaat di bagian kebun ini, 
yang sesungguhnya adalah ini—

10 Untuk mengawasi a gudang 
penyimpanan Tuhan; untuk me-
nerima dana gereja di bagian ke-
bun ini;

11 Untuk membuat laporan 
tentang para penatua sebagai-
mana sebelumnya telah dipe-
rintahkan; dan untuk a melayani 
kekurangan mereka, yang hen-
daknya membayar untuk apa 
yang mereka terima, sejauh me-
reka memiliki dengan apa mesti 
membayar;

12 Agar ini juga boleh diper-
sucikan untuk kebaikan gereja, 
kepada yang miskin dan mem-
butuhkan.

13 Dan dia yang a tidak memiliki 
dengan apa untuk membayar, se-
buah laporan hendaknya dibuat 
dan diserahkan kepada uskup 
Sion, yang hendaknya memba-
yarkan utang dari apa yang akan 
Tuhan taruh ke dalam tangannya.

14 Dan kerja dari yang setia 
yang bekerja dalam apa yang ro-
hani, dalam melayani Injil dan 
hal- hal tentang kerajaan kepada 
gereja, dan kepada dunia, akan 
membayarkan utang itu kepada 
uskup di Sion;

15 Demikianlah itu dibayar 
dari gereja, karena menurut 
a hukum setiap orang yang da-
tang ke Sion mesti meletakkan 
segala sesuatu di hadapan us-
kup di Sion.

16 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa karena setiap penatua 
di bagian kebun ini mesti mem-
berikan laporan tentang tugas 
pengawasannya kepada uskup 
di bagian kebun ini—

17 Selembar a sertifikat dari ha-
kim atau uskup di bagian kebun 
ini, kepada uskup di Sion, men-
jadikan setiap orang diterima, 
dan memenuhi segala hal, un-
tuk warisan, dan untuk diterima 
sebagai b petugas pengawasan 
yang bijak dan sebagai pekerja 
yang setia;

18 Jika tidak dia tidak akan di-
terima oleh uskup Sion.

AJARAN DAN PERJANJIAN 72:6–18185



 20 a A&P 70:3–5.
 21 a pts Ajaran dan 

Perjanjian.
 24 a pts Pemanggilan.

19 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
biarlah setiap penatua yang 
akan memberikan laporan ke-
pada uskup gereja di bagian ke-
bun ini direkomendasikan oleh 
jemaat atau jemaat- jemaat, yang 
di dalamnya dia bekerja, agar 
dia boleh menjadikan dirinya 
dan laporannya berkenan da-
lam segala hal.

20 Dan lagi,  biarlah para 
hamba- Ku yang ditetapkan se-
bagai petugas pengawasan atas 
a urusan tertulis untuk gereja- Ku 
memiliki tuntutan hak atas ban-
tuan dari uskup atau para uskup 
dalam segala hal—

21 Agar a wahyu- wahyu boleh 
diterbitkan, dan disebarluaskan 
ke ujung- ujung bumi; agar me-
reka juga boleh mendapatkan 
dana yang akan bermanfaat bagi 
gereja dalam segala hal;

22 Agar mereka juga boleh 
menjadikan diri mereka ber-

kenan dalam segala hal, dan 
dianggap sebagai petugas peng-
awasan yang bijak.

23 Dan sekarang, lihatlah, ini 
akan menjadi contoh bagi se-
luruh cabang yang tersebar 
luas dalam gereja- Ku, di tanah 
mana pun itu akan ditegakkan. 
Dan sekarang, Aku mengakhiri 
firman- Ku. Amin.

24 Beberapa patah kata di sam-
ping hukum- hukum kerajaan, 
perihal para anggota gereja—
mereka yang a ditetapkan oleh 
Roh Kudus untuk pergi ke Sion, 
dan mereka yang diberi hak is-
timewa untuk pergi ke Sion—

25 Biarlah mereka membawa 
kepada uskup selembar sertifi-
kat dari tiga penatua gereja, atau 
selembar sertifikat dari uskup;

26 Jika tidak dia yang akan 
pergi ke tanah Sion tidak akan 
dianggap sebagai petugas peng-
awasan yang bijak. Ini adalah 
juga sebuah contoh. Amin.

BAGIAN 73
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Hiram, Ohio, 10 Januari 1832. Sejak awal Desember se
belumnya, Nabi dan Sidney telah terlibat dalam pengkhotbahan, dan 
dengan sarana ini banyak yang dicapai dalam mengurangi perasaan 
tidak berkenan yang telah timbul menentang Gereja (lihat uraian ju
dul untuk bagian 71).

1–2, Para penatua mesti melanjut
kan untuk berkhotbah; 3–6, Joseph 
Smith dan Sidney Rigdon mesti 

melanjutkan menerjemahkan Al
kitab sampai selesai.
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73 1 a yaitu orang- orang 
lain yang berada 
di misi; lihat 
A&P 57–68.

 2 a A&P 20:63.
 3 a yaitu Joseph dan 

   Sidney telah lebih 
dahulu diperintah-
kan untuk berhenti 
menerjemahkan 
Alkitab dan meng-
khotbahkan Injil. 

   A&P 71:2.
  b A&P 45:60–61; 76:15.  

pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs).

 6 a 1 Ptr. 1:13.
74 1 a 1 Kor. 7:14–19.

Karena sesungguhnya, de-
mikianlah firman Tuhan, ada-
lah perlu menurut- Ku bahwa 
a mereka hendaknya melanjut-
kan mengkhotbahkan Injil, dan 
dengan pengimbauan kepada 
jemaat di daerah- daerah sekitar-
nya, sampai konferensi;

2 Dan kemudian, lihatlah, akan 
disingkapkan kepada mereka, 
melalui a suara konferensi, bebe-
rapa misi mereka.

3 Sekarang, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu hamba- Ku, 
Joseph Smith, Jun., dan Sidney 
Rigdon, firman Tuhan, adalah 
a perlu untuk b menerjemahkan 
lagi;

4 Dan, sejauh itu dapat diprak-
tikkan, untuk berkhotbah di 
daerah- daerah sekitarnya sam-
pai konferensi; dan setelah itu 
adalah perlu untuk melanjutkan 
pekerjaan penerjemahan sam-
pai selesai.

5 Dan biarlah ini menjadi pola 
bagi para penatua sampai pe-
ngetahuan lebih lanjut, bahkan 
seperti yang tertulis.

6 Sekarang, Aku tidak mem-
berikan lagi kepadamu pada 
waktu ini. a Persiapkan dirimu 
dan bersungguh- sungguhlah. 
Demikianlah. Amin.

BAGIAN 74
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Wayne 
County, New York, pada tahun 1830. Bahkan sebelum pengorganisa
sian Gereja, pertanyaan pertanyaan telah muncul tentang cara bap
tisan yang tepat, menuntun Nabi untuk mencari jawaban tentang 
pokok bahasan ini. Sejarah Joseph Smith menyatakan bahwa wahyu 
ini adalah penjelasan dari 1 Korintus 7:14, sebuah tulisan suci yang 
telah sering digunakan untuk membenarkan baptisan bayi.

1–5, Paulus menasihati Gereja 
pada zamannya untuk tidak mena
ati hukum Musa; 6–7, Anak anak 
kecil adalah kudus dan dikuduskan 
melalui Pendamaian.

Karena a suami yang tidak 

percaya dikuduskan oleh istri, 
dan istri yang tidak percaya di-
kuduskan oleh suami; kalau 
tidak anak- anakmu tidaklah 
bersih, tetapi sekarang mereka 
kudus.

2 Sekarang, pada zaman para 
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 3 a Kis. 15:1–35;  
Gal. 2:1–5.

  b pts Sunat.
  c pts Hukum Musa.
 4 a pts Tradisi.
 5 a pts Pernikahan—

Pernikahan 
antar agama.

  b 2 Ne. 25:24–27.
 7 a Moro. 8:8–15;  

A&P 29:46–47; 137:10.
  b pts Kudus.

  c pts Keselamatan—
Keselamatan 
anak- anak.

  d pts Pendamaian.

rasul hukum sunat dilaksanakan 
di antara semua orang Yahudi 
yang tidak memercayai Injil 
Yesus Kristus.

3 Dan terjadilah bahwa timbul 
suatu a perselisihan besar di an-
tara orang- orang mengenai hu-
kum b sunat, karena suami yang 
tidak percaya berhasrat agar 
anak- anaknya hendaknya disu-
nat dan menjadi tunduk pada 
c hukum Musa, yang hukum itu 
telah digenapi.

4 Dan terjadilah bahwa anak- 
anak, dididik dalam ketundukan 
pada hukum Musa, mengindah-
kan a tradisi leluhur mereka dan 
tidak memercayai Injil Kristus, 
yang dengannya mereka men-
jadi tidak kudus.

5 Karenanya, untuk alasan 

ini rasul menulis kepada ge-
reja, memberikan kepada me-
reka sebuah perintah, bukan 
dari Tuhan, tetapi dari dirinya, 
bahwa orang yang percaya hen-
daknya tidak a dipersatukan de-
ngan orang yang tidak percaya; 
kecuali b hukum Musa akan dia-
khiri di antara mereka,

6 Agar anak- anak mereka bo-
leh tetap tanpa sunat; dan agar 
tradisi itu boleh diakhiri, yang 
mengatakan bahwa anak kecil ti-
daklah kudus; karena itu dilak-
sanakan di antara orang- orang 
Yahudi;

7 Tetapi a anak kecil adalah b ku-
dus, c dikuduskan melalui d pen-
damaian Yesus Kristus; dan 
inilah yang tulisan suci mak-
sudkan.

BAGIAN 75
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Amherst, 
Ohio, 25 Januari 1832. Bagian ini meliputi dua wahyu terpisah (yang 
pertama dalam ayat 1 sampai 22 dan yang kedua dalam ayat 23 sampai 
36) yang diberikan pada hari yang sama. Kejadiannya adalah sebuah 
konferensi di mana Joseph Smith didukung dan ditahbiskan sebagai 
Presiden Imamat Tinggi. Penatua tertentu berhasrat untuk belajar 
lebih banyak tentang kewajiban langsung mereka. Wahyu wahyu ini 
mengikutinya.

1–5, Para penatua yang setia yang 
mengkhotbahkan Injil akan mem
peroleh kehidupan kekal; 6–12, 

Berdoalah untuk menerima Penghi
bur, yang mengajarkan segala hal; 
13–22, Para penatua akan duduk 
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75 1 a pts Wahyu.
  b Why. 1:8.  

pts Alfa dan Omega.
 2 a Yakub 5:62.
  b pts Kebun Tuhan.
 3 a pts Malas, 

Kemalasan.
 4 a pts Pekerjaan 

   Misionaris.
  b A&P 19:37.
 5 a Mzm. 126:6; Alma 26:5.
  b pts Mahkota.
  c pts Hormat.
  d pts Kemuliaan.
  e pts Baka, Kebakaan.
  f pts Kehidupan Kekal.

 6 a A&P 66.
 7 a pts Penderaan.
  b pts Menggerutu;  

Pemikiran.
 10 a Yoh. 14:26.  

pts Penghibur.
 11 a 2 Ne. 32:9.
 13 a pts Orson Hyde.

dalam penghakiman pada mereka 
yang menolak pesan mereka; 23–
36, Keluarga misionaris mesti me
nerima pertolongan dari Gereja.

Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
Aku yang berfirman bahkan 
melalui a suara Roh- Ku, bahkan 
b Alfa dan Omega, Tuhanmu dan 
Allahmu—

2 Simaklah, hai kamu yang te-
lah memberikan namamu un-
tuk pergi mempermaklumkan 
Injil- Ku, dan untuk a memang-
kas b kebun- Ku.

3   L i h a t l a h ,  A k u  b e r f i r -
man kepadamu bahwa ada-
lah kehendak- Ku bahwa kamu 
hendaknya pergi dan tidak 
berlambat- lambat, tidak juga 
a bermalas- malas tetapi bekerja 
dengan dayamu—

4 Mengangkat suaramu bagai-
kan dengan suara sangkakala, 
a mempermaklumkan b kebe-
naran menurut wahyu dan pe-
rintah yang telah Aku berikan 
kepadamu.

5 Dan demikianlah, jika kamu 
setia kamu akan dimuati dengan 
banyak a berkas, dan b dimahko-
tai dengan c kehormatan, dan 
d kemuliaan, dan e kebakaan, dan 
f kehidupan kekal.

6 Oleh karena itu, sesung-

guhnya Aku berfirman kepada 
hamba- Ku William E. McLellin, 
Aku a mencabut kewenangan 
yang Aku berikan kepada-
nya untuk pergi ke kawasan- 
kawasan sebelah timur;

7 Dan Aku memberikan kepa-
danya kewenangan baru dan pe-
rintah baru, yang di dalamnya 
Aku, Tuhan, a menderanya ka-
rena b gerutuan hatinya;

8 Dan dia berdosa; walaupun 
demikian, Aku mengampuni-
nya dan berfirman kepadanya 
lagi, Pergilah kamu ke kawasan- 
kawasan sebelah selatan.

9 Dan biarlah hamba- Ku Luke 
Johnson pergi bersamanya, dan 
mempermaklumkan apa yang 
telah Aku perintahkan kepada 
mereka—

10 Memanggil nama Tuhan 
untuk a Penghibur, yang akan 
mengajarkan mereka segala hal 
yang perlu bagi mereka—

11 a Berdoa selalu agar mereka 
tidak melemah; dan sejauh me-
reka melakukan ini, Aku akan 
bersama mereka bahkan sam-
pai akhir.

12 Lihatlah, inilah kehendak 
Tuhan Allahmu mengenai kamu. 
Demikianlah. Amin.

13 Dan lagi, sesungguhnya de-
mikianlah firman Tuhan, biar-
lah hamba- Ku a Orson Hyde dan 
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 13 b pts Samuel H. Smith.
  c Mat. 28:19–20.
 14 a pts Orson Pratt.
 16 a A&P 5:35.

 20 a Mat. 10:14;  
Luk. 10:11–12;  
A&P 24:15; 60:15.

 21 a Mat. 5:11–12.

  b pts Menghakimi.
 22 a Ef. 6:14;  

A&P 27:15–18.

hamba- Ku b Samuel H. Smith 
mengadakan perjalanan mereka 
ke kawasan- kawasan sebelah ti-
mur, dan mempermaklumkan 
apa yang telah Aku perintahkan 
kepada mereka; dan sejauh me-
reka setia, tengoklah, Aku akan 
c beserta mereka bahkan sam-
pai akhir.

14 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepada hamba- Ku 
Lyman Johnson, dan kepada 
hamba- Ku a Orson Pratt, mereka 
hendaknya juga mengadakan 
perjalanan mereka ke kawasan- 
kawasan sebelah timur; dan 
lihatlah, dan tengoklah, Aku be-
serta mereka juga, bahkan sam-
pai akhir.

15 Dan lagi, Aku berfirman 
kepada hamba- Ku Asa Dodds, 
dan kepada hamba- Ku Calves 
Wilson, bahwa mereka juga hen-
daknya mengadakan perjalanan 
mereka ke kawasan- kawasan se-
belah barat, dan mempermak-
lumkan Injil- Ku, bahkan seperti 
yang telah Aku perintahkan ke-
pada mereka.

16 Dan dia yang setia akan 
mengatasi segala sesuatu, dan 
akan a diangkat pada hari tera-
khir.

17 Dan lagi, Aku berfirman 
kepada hamba- Ku Major  N. 
Ashley, dan hamba- Ku Burr 
Riggs, biarlah mereka mengada-
kan perjalanan mereka juga ke 
kawasan sebelah selatan.

18 Ya, biarlah mereka semua 
mengadakan perjalanan mereka, 
seperti yang telah Aku perintah-
kan kepada mereka, pergi dari 
rumah ke rumah, dan dari desa 
ke desa, dan dari kota ke kota.

19 Dan ke dalam rumah apa 
pun kamu masuk, dan mereka 
menerimamu, tinggalkanlah 
berkatmu ke atas rumah itu.

20 Dan ke dalam rumah apa 
pun kamu masuk, dan mereka 
tidak menerimamu, kamu hen-
daknya pergi selekasnya dari ru-
mah itu, dan a mengibaskan debu 
dari kakimu sebagai kesaksian 
menentang mereka.

21 Dan kamu akan dipenuhi 
dengan a sukacita dan kegembi-
raan; dan ketahuilah ini, bahwa 
pada hari penghakiman kamu 
akan menjadi b hakim atas rumah 
itu, dan menghukum mereka;

22 Dan akan menjadi lebih ter-
tanggungkan bagi orang kafir 
pada hari penghakiman, dari-
pada bagi rumah itu; oleh ka-
rena itu, a persiapkan dirimu dan 
setialah, dan kamu akan menga-
tasi segala sesuatu, dan diangkat 
pada hari terakhir. Demikian-
lah. Amin.

23 Dan lagi, demikianlah fir-
man Tuhan kepadamu, hai kamu 
penatua Gereja- Ku, yang telah 
memberikan namamu agar kamu 
boleh mengetahui kehendak- 
Nya mengenai kamu—

24 Lihatlah, Aku berfirman 
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 27 a 2 Ne. 32:5; A&P 8:2.  
pts Roh Kudus.

 28 a 1 Tim. 5:8;  

A&P 83:2.
  b pts Keluarga.
 29 a pts Ketekunan.

  b pts Malas, 
Kemalasan.

 31 a pts Thomas B. Marsh.

kepadamu, bahwa adalah ke-
wajiban gereja untuk membantu 
dalam menunjang keluarga dari 
mereka, dan juga untuk menun-
jang keluarga dari mereka yang 
dipanggil dan mestilah perlu di-
utus kepada dunia untuk mem-
permaklumkan Injil kepada 
dunia.

25 Karenanya, Aku, Tuhan, 
memberi kepadamu perintah 
ini, agar kamu mendapatkan 
tempat bagi keluargamu, sejauh 
saudara- saudaramu bersedia 
untuk membuka hati mereka.

26 Dan biarlah mereka semua 
yang bisa mendapatkan tempat 
bagi keluarga mereka, dan tun-
jangan gereja bagi mereka, tidak 
lalai untuk pergi ke dunia, apa-
kah ke timur atau ke barat, atau 
ke utara, atau ke selatan.

27 Biarlah mereka meminta 
dan mereka akan menerima, 
mengetuk dan akan dibukakan 
bagi mereka, dan disingkapkan 
dari tempat yang tinggi, bahkan 
oleh a Penghibur, ke mana me-
reka akan pergi.

28 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
bahwa setiap pria yang diwa-
jibkan untuk a menyediakan bagi 

b keluarganya sendiri, biarlah dia 
menyediakan, dan dia bagai-
manapun tidak akan kehilangan 
mahkotanya; dan biarlah dia be-
kerja di dalam gereja.

29 Biarlah setiap orang a tekun 
dalam segala hal. Dan b pema-
las tidak akan memperoleh tem-
pat di dalam gereja, kecuali dia 
bertobat dan memperbaiki ja-
lannya.

30 Karenanya, biarlah hamba-  
Ku Simeon Carter dan hamba- Ku 
Emer Harris dipersatukan da-
lam pelayanan;

3 1   D a n  j u g a  h a m b a -  K u 
Ezra Thayre dan hamba- Ku 
a Thomas B. Marsh;

32 Juga hamba- Ku Hyrum 
Smith dan hamba- Ku Reynolds 
Cahoon;

33 Dan juga hamba- Ku Daniel 
Stanton dan hamba- Ku Seymour 
Brunson;

3 4   D a n  j u g a  h a m b a -  K u 
Sylvester Smith dan hamba- Ku 
Gideon Carter;

35 Dan juga hamba- Ku Ruggles 
Eames dan hamba- Ku Stephen 
Burnett;

36 Dan juga hamba- Ku Micah B. 
Welton dan juga hamba- Ku Eden 
Smith. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 76
Suatu penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan 
Sidney Rigdon, di Hiram, Ohio, 16 Februari 1832. Sebagai pengantar 
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catatan tentang penglihatan ini, sejarah Joseph Smith menyatakan: 
“Sekembali saya dari konferensi Amherst, saya memulai lagi penerje
mahan Tulisan Suci. Dari beragam wahyu yang telah diterima, ada
lah nyata bahwa banyak pokok penting bertalian dengan keselamatan 
manusia telah diambil dari Alkitab, atau hilang sebelum itu disu
sun. Itu tampaknya terbukti sendiri dari kebenaran apa yang tersisa, 
bahwa jika Allah memberi pahala setiap orang menurut perbuatan 
yang dilakukan dalam tubuh istilah ‘Surga,’ yang dimaksudkan un
tuk rumah kekal para Orang Suci, mestilah mencakup lebih banyak 
kerajaan daripada satu. Sesuai dengan itu, . . . saat menerjemahkan 
Injil Yohanes, saya sendiri dan Penatua Rigdon melihat penglihatan 
berikut.” Pada waktu penglihatan ini diberikan, Nabi sedang mener
jemahkan Yohanes 5:29.

1–4, Tuhan adalah Allah; 5–10, 
Misteri misteri kerajaan akan di
ungkapkan kepada semua yang 
setia; 11–17, Semua orang akan 
tampil dalam kebangkitan orang 
saleh atau orang tidak saleh; 18–
24, Penghuni di banyak dunia 
adalah putra dan putri yang diper
anakkan bagi Allah melalui Pen
damaian Yesus Kristus; 25–29, 
Seorang malaikat Allah jatuh dan 
menjadi iblis; 30–49, Para putra 
kebinasaan menderita laknat kekal; 
semua orang yang lain mempero
leh suatu tingkat keselamatan; 50–
70, Kemuliaan dan pahala makhluk 
yang dipermuliakan di dalam ke
rajaan selestial diuraikan; 71–80, 
Mereka yang akan mewarisi kera
jaan terestrial diuraikan; 81–113, 
Status mereka di dalam kemuliaan 
telestial, terestrial, dan selestial 

dijelaskan; 114–119, Yang setia bo
leh melihat dan mengerti misteri 
misteri kerajaan Allah melalui 
kuasa Roh Kudus.

a Dengarlah, hai kamu langit, 
dan pasanglah telinga, hai bumi, 
dan bersukacitalah kamu peng-
huninya, karena Tuhan adalah 
b Allah, dan selain Dia c tidak ada 
d Juruselamat.

2 a Besarlah kebijaksanaan- Nya, 
b menakjubkanlah jalan- Nya, dan 
luas perbuatan- Nya tak seorang-
pun dapat menemukan.

3 a Tujuan- Nya tidaklah gagal, 
tidak juga ada siapa pun yang 
dapat menahan tangan- Nya.

4 Dari kekekalan ke kekekalan 
Dia adalah yang a sama, dan 
tahun- tahun- Nya tidak pernah 
b gagal.

76 1 a Yes. 1:2.
  b Yer. 10:10.  

pts Ke- Allah- an—
Allah Putra.

  c Yes. 43:11;  
Hos. 13:4.

  d pts Juruselamat.
 2 a 2 Ne. 2:24;  

A&P 38:1–3.
  b Why. 15:3.
 3 a 1 Raj. 8:56;  

A&P 1:38; 64:31.

 4 a Ibr. 13:8;  
A&P 35:1; 38:1–4; 
39:1–3.

  b Mzm. 102:26–28;  
Ibr. 1:12.
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 5 a Kel. 34:6; Mzm. 103:8.  
pts Belas Kasihan.

  b Ul. 6:13;  
Yos. 4:23–24.  
pts Khidmat;  
Takut.

  c A&P 4:2.
 6 a pts Kemuliaan 

Selestial.
 7 a A&P 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
  b pts Misteri Allah.
 9 a pts Kebijaksanaan.
  b pts Pengertian.
  c Yes. 29:14;  

2 Ne. 9:28–29.
 10 a Moro. 10:5.
  b pts Kesaksian;  

Wahyu.
  c pts Kuasa.

  d Yes. 64:4; 1 Kor. 2:9;  
3 Ne. 17:15–17;  
A&P 76:114–116.

 11 a Why. 1:10.
 12 a pts Perubahan Rupa.
  b A&P 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 a Musa 4:2.
 14 a A&P 109:57.
  b pts Penglihatan.

5 Karena demikianlah firman 
Tuhan—Aku, Tuhan, a penuh be-
las kasihan dan ramah kepada 
mereka yang b takut kepada- Ku, 
dan senang menghormati me-
reka yang c melayani- Ku dalam 
kesalehan dan dalam kebenaran 
sampai akhir.

6 Akan besarlah pahala me-
reka dan akan kekallah a kemu-
liaan mereka.

7 Dan kepada mereka akan 
Aku a ungkapkan segala b misteri, 
ya, segala misteri tersembunyi 
tentang kerajaan- Ku dari zaman 
dahulu, dan untuk zaman yang 
akan datang, akan Aku singkap-
kan kepada mereka kesenangan 
yang baik kehendak- Ku menge-
nai segala sesuatu berkaitan de-
ngan kerajaan- Ku.

8 Ya, bahkan keajaiban keke-
kalan akan mereka ketahui, dan 
hal- hal yang akan datang akan 
Aku perlihatkan kepada mereka, 
bahkan hal- hal tentang banyak 
angkatan.

9 Dan a kebijaksanaan mereka 
akan besar, dan b pengertian me-
reka menjangkau langit; dan di 
hadapan mereka kebijaksanaan 
orang bijak akan c musnah, dan 
pengertian orang bijaksana akan 
menjadi tak berarti apa pun.

10 Karena melalui a Roh- Ku 
akan Aku b terangi mereka, dan 
melalui c kuasa- Ku akan Aku 
singkapkan kepada mereka 
rahasia- rahasia kehendak- Ku—
ya, bahkan hal- hal itu yang 
d mata belum lihat, tidak juga te-
linga dengar, tidak juga masuk 
ke dalam hati manusia.

11 Kami, Joseph Smith, Jun., 
dan Sidney Rigdon, yang berada 
a di dalam Roh pada hari keenam 
belas bulan Februari, pada tahun 
Tuhan kita seribu delapan ratus 
dan tiga puluh dua—

12 Melalui kuasa a Roh b mata 
kami dibukakan dan pengertian 
kami diterangi, sehingga meli-
hat dan mengerti apa yang dari 
Allah—

13 Bahkan hal- hal itu yang ada 
sejak awal sebelum dunia ada, 
yang ditetapkan oleh Bapa, me-
lalui Putra Tunggal- Nya, yang 
berada di dada Bapa, bahkan se-
jak a awal;

14 Tentang siapa kami mem-
berikan kesaksian, dan kesak-
sian yang kami berikan adalah 
kegenapan Injil Yesus Kristus, 
yang adalah Putra, yang kami 
lihat dan dengan siapa kami 
a bercakap- cakap dalam b pengli-
hatan surgawi.
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 15 a pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs).

 16 a Yoh. 5:28.
  b pts Putra Manusia.
 17 a pts Pekerjaan.
  b pts Kebangkitan.
  c Kis. 24:15.
 19 a pts Merenungkan.
 20 a pts Yesus Kristus—

Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  b Kis. 7:56.
  c pts Ke- Allah- an—

Allah Bapa.
 21 a Mat. 25:31;  

A&P 130:6–7; 136:37.
  b pts Pengudusan.
  c pts Ibadat.
 22 a pts Kesaksian.
  b A&P 20:17.
 23 a pts Yesus Kristus—

Penampakan diri 
pascafana Kristus.

  b pts Ke- Allah- an—
Allah Bapa.

  c Yoh. 1:14.  

pts Anak Tunggal.
 24 a Ibr. 1:1–3; 3 Ne. 9:15;  

A&P 14:9; 93:8–10.
  b Musa 1:31–33; 7:30.  

pts Penciptaan.
  c Kis. 17:28, 29; Ibr. 12:9.  

pts Putra dan 
Putri Allah.

 25 a A&P 29:36–39;  
Musa 4:1–4.  
pts Iblis.

 26 a Yes. 14:12–17.  
pts Lusifer.

15 Karena sementara kami se-
dang melakukan pekerjaan a pe-
nerjemahan, yang telah Tuhan 
tetapkan kepada kami, kami 
sampai pada ayat kedua puluh 
sembilan pasal kelima Yohanes, 
yang diberikan kepada kami se-
bagai berikut—

16 Berfirman tentang kebang-
kitan orang mati, mengenai me-
reka yang akan a mendengar 
suara b Putra Manusia:

17 Dan akan tampil; mereka 
yang telah melakukan a yang 
baik, dalam b kebangkitan c orang 
saleh; dan mereka yang telah 
melakukan yang jahat, dalam 
kebangkitan orang tidak saleh.

18 Sekarang, ini menyebabkan 
kami takjub, karena itu diberi-
kan kepada kami oleh Roh.

19 Dan saat kami a bermeditasi 
tentang hal- hal ini, Tuhan me-
nyentuh mata pengertian kami 
dan itu dibukakan, dan kemulia-
an Tuhan bersinar di sekitarnya.

20 Dan kami melihat a kemulia-
an Putra, pada b sisi kanan c Bapa, 
dan menerima kegenapan- Nya;

21 Dan melihat para a malaikat 
kudus, dan mereka yang b diku-
duskan di hadapan takhta- Nya, 

menyembah Allah, dan Anak 
Domba, yang c menyembah- Nya 
selama- lamanya.

22 Dan sekarang, setelah ba-
nyak kesaksian yang telah di-
berikan tentang Dia, inilah 
a kesaksian, yang terakhir dari 
semuanya, yang kami berikan 
tentang Dia: Bahwa Dia b hidup!

23 Karena kami a melihat- Nya, 
bahkan pada sisi kanan b Allah; 
dan kami mendengar suara 
yang memberikan kesaksian 
bahwa Dia adalah c Anak Tung-
gal Bapa—

24 Bahwa oleh a Dia, dan me-
lalui Dia, dan dari Dia, b dunia- 
dunia ada dan diciptakan, dan 
penghuninya adalah para c putra 
dan putri yang diperanakkan 
bagi Allah.

25 Dan ini kami lihat juga, dan 
berikan kesaksian, bahwa seo-
rang a malaikat Allah yang ber-
wenang di hadirat Allah, yang 
memberontak melawan Putra 
Tunggal yang Bapa kasihi dan 
yang berada di dada Bapa, dibu-
ang dari hadirat Allah dan Putra,

26 Dan disebut Kebinasaan, ka-
rena surga menangisinya—dia 
adalah a Lusifer, putra fajar.
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 27 a Luk. 10:18.
 28 a Why. 12:9.
  b pts Iblis.
  c pts Perang di Surga.
 29 a Why. 13:7;  

2 Ne. 2:18; 28:19–23.
 31 a pts Kemurtadan.
 32 a pts Putra Kebinasaan.
  b A&P 76:26;  

Musa 5:22–26.

 34 a Mat. 12:31–32.  
pts Mengampuni.

 35 a 2 Ptr. 2:20–22;  
Alma 39:6.  
pts Dosa Tak 
Termaafkan.

  b Ibr. 6:4–6; 1 Ne. 19:7;  
A&P 132:27.

 36 a Why. 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Ne. 9:16; 28:23;  

Alma 12:16–18;  
A&P 63:17.

 37 a pts Kematian Rohani.
 38 a pts Putra Kebinasaan.
 39 a yaitu ditebus; lihat 

ayat 38. Semua akan 
dibangkitkan. Lihat  
Alma 11:41–45.  
pts Menghidupkan.

  b pts Kebangkitan.

27 Dan kami melihat, dan te-
ngoklah, dia a terjatuh! terjatuh, 
bahkan putra fajar!

28 Dan sementara kami ma-
sih berada di dalam Roh, Tuhan 
memerintahkan kami agar kami 
hendaknya menuliskan pengli-
hatan ini; karena kami melihat 
Setan, a ular tua itu, bahkan b iblis, 
yang c memberontak melawan 
Allah, dan berupaya mengambil 
kerajaan Allah kita dan Kristus- 
Nya—

29 Karenanya, dia memicu a pe-
rang terhadap para orang suci 
Allah, dan mengepung di seki-
tar mereka.

30 Dan kami melihat suatu 
penglihatan tentang penderitaan 
mereka terhadap siapa dia me-
micu perang dan berkuasa, ka-
rena demikianlah datang suara 
Tuhan kepada kami:

31 Demikianlah firman Tuhan 
mengenai mereka semua yang 
mengetahui kuasa- Ku, dan te-
lah dijadikan pengambil bagian 
darinya, dan membiarkan diri 
mereka melalui kuasa iblis un-
tuk a dikuasai, dan menyang-
kal kebenaran dan menantang 
kuasa- Ku—

32 Mereka adalah mereka 
yang adalah a putra b kebinasaan, 

tentang siapa Aku berfirman 
bahwa adalah lebih baik bagi 
mereka tidak pernah dilahirkan;

33 Karena mereka adalah be-
jana kemurkaan, terhukum un-
tuk menderita kemurkaan Allah, 
bersama iblis dan para malaikat-
nya dalam kekekalan;

34 Mengenai siapa telah Aku 
firmankan tidak ada a pengam-
punan di dunia ini tidak juga di 
dunia yang akan datang—

35 Yang telah a menyangkal 
Roh Kudus setelah meneri-
manya, dan telah menyangkal 
Putra Tunggal Bapa, telah 
b menyalibkan- Nya bagi mereka 
sendiri dan mempermalukan- 
Nya secara terbuka.

36 Inilah mereka yang akan 
pergi ke dalam a danau api dan 
belerang, bersama iblis dan para 
malaikatnya—

37 Dan satu- satunya ke atas si-
apa a kematian kedua akan me-
miliki kuasa;

38 Ya, sesungguhnya, a satu- 
satunya yang tidak akan dite-
bus pada waktu yang tepat bagi 
Tuhan, setelah penderitaan oleh 
kemurkaan- Nya.

39 Karena seluruh sisanya akan 
a ditampilkan pada b kebangkitan 
orang mati, melalui kemenangan 
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 39 c pts Yesus Kristus.
 40 a 3 Ne. 27:13–22.  

pts Injil;  
Rencana Penebusan.

 41 a pts Penyaliban.
  b Yes. 53:4–12;  

Ibr. 9:28.
  c 1 Yoh. 2:1–2.

  d pts Pengudusan.
  e pts Penebusan.
 42 a pts Keselamatan.
 44 a pts Laknat.
  b A&P 19:6–12.
  c pts Iblis.
  d Yes. 66:24;  

Mrk. 9:43–48.

 45 a A&P 29:28–29.
 48 a Why. 20:1.
  b yaitu dijatuhi 

hukuman, divonis.
  c Alma 42:22.
 50 a pts Kesaksian.
  b pts Kebangkitan.

dan kemuliaan c Anak Domba, 
yang dibunuh, yang berada di 
dada Bapa sebelum dunia- dunia 
dijadikan.

40 Dan inilah a Injil, kabar 
gembira, yang suara dari surga 
persaksikan kepada kami—

41 Bahwa Dia datang ke dunia, 
bahkan Yesus, untuk a disalibkan 
bagi dunia, dan untuk b menang-
gung dosa- dosa c dunia, dan un-
tuk d menguduskan dunia, dan 
untuk e membersihkannya dari 
segala ketidaksalehan;

42 Agar melalui Dia semua 
orang boleh a diselamatkan yang 
telah Bapa taruhkan ke dalam 
kuasa- Nya dan jadikan melalui- 
Nya;

43 Yang memuliakan Bapa, dan 
menyelamatkan segala peker-
jaan tangan- Nya, kecuali para 
putra kebinasaan itu yang me-
nyangkal Putra setelah Bapa 
mengungkapkan- Nya.

44 Karenanya, Dia menyela-
matkan semua orang kecuali 
mereka—mereka akan pergi ke 
dalam a hukuman b abadi, yang 
adalah hukuman tanpa akhir, 
yang adalah hukuman kekal, 
untuk memerintah bersama c ib-
lis dan para malaikatnya dalam 
kekekalan, di mana d ulat me-
reka tidak mati, dan apinya tak 

terpadamkan, yang adalah sik-
saan mereka—

45 Dan a akhir darinya, tidak 
juga tempat darinya, tidak juga 
siksaan mereka, tak seorang pun 
tahu;

46 Tidak juga itu telah diung-
kapkan, tidak juga sedang, tidak 
juga akan diungkapkan kepada 
manusia, kecuali kepada mereka 
yang dijadikan pengambil ba-
gian darinya;

47 Walaupun demikian, Aku, 
Tuhan, memperlihatkannya me-
lalui penglihatan kepada banyak 
orang, tetapi dengan segera me-
nutupnya kembali;

48 Karenanya, akhir, keluasan, 
ketinggian, a kedalaman, dan ke-
getiran darinya, tidaklah mereka 
mengerti, tidak juga seorang 
pun kecuali mereka yang b dite-
tapkan pada c penghukuman ini.

49 Dan kami mendengar su-
ara, memfirmankan: Tulislah 
penglihatan ini, karena tengok-
lah, inilah akhir dari penglihatan 
tentang penderitaan orang fasik.

50 Dan lagi kami memberikan 
kesaksian—karena kami melihat 
dan mendengar, dan inilah a ke-
saksian Injil Kristus mengenai 
mereka yang akan tampil dalam 
b kebangkitan orang saleh—

51 Mereka adalah mereka yang 
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 51 a A&P 20:25–27, 37.
  b pts Baptis, Baptisan.
  c A&P 128:13.
  d Rm. 6:3–5.  

pts Baptis, Baptisan—
Baptisan melalui 
pencelupan.

 52 a 2 Ne. 9:23;  
Moro. 8:25–26.

  b pts Murni, 
Kemurnian.

  c pts Karunia Roh 
Kudus;  
Penumpangan 
Tangan.

  d pts Penahbisan.
  e pts Wewenang.
 53 a pts Pemeteraian.
  b Ef. 1:13; A&P 88:3–5.  

pts Roh Kudus 
yang Dijanjikan.

 54 a Ibr. 12:23;  
A&P 93:21–22.  
pts Anak Sulung.

 55 a 2 Ptr. 1:3–4;  
A&P 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a Kel. 19:6;  
Why. 1:5–6; 20:6.

 57 a pts Imam, Imamat 
Melkisedek.

  b Kej. 5:21–24.  
pts Henokh.

  c A&P 107:1–4.
 58 a Mzm. 82:1, 6;  

Yoh. 10:34–36.  
pts Manusia—
Manusia, berpotensi 

untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi.

  b pts Putra dan 
Putri Allah.

  c A&P 121:32.  
pts Ke- Allah- an.

 59 a Luk. 12:42–44;  
3 Ne. 28:10;  
A&P 84:36–38.

 60 a Why. 3:5; 21:7.
 61 a Yoh. 5:41–44;  

1 Kor. 3:21–23.
  b 2 Ne. 33:6;  

Alma 26:11–16.  
pts Kemuliaan.

  c A&P 49:6.
 62 a Mzm. 15:1–3; 24:3–4;  

1 Ne. 15:33–34;  
Musa 6:57.

menerima kesaksian tentang 
Yesus, dan a percaya pada nama- 
Nya dan b dibaptis menurut c cara 
penguburan- Nya, d dikubur di 
dalam air dalam nama- Nya, dan 
ini menurut perintah yang telah 
Dia berikan—

52 Agar  dengan menaat i 
perintah- perintah mereka bo-
leh a dibasuh dan b dibersihkan 
dari segala dosa mereka, dan 
menerima Roh Kudus melalui 
c penumpangan tangan dari dia 
yang d ditahbiskan dan dimete-
raikan pada e kuasa ini;

53 Dan yang mengatasi de-
ngan iman, dan a dimeteraikan 
oleh b Roh Kudus yang dijanji-
kan, yang Bapa curahkan ke atas 
diri mereka semua yang saleh 
dan benar.

54 Mereka adalah mereka yang 
adalah gereja a Anak Sulung.

55 Mereka adalah mereka yang 
ke dalam tangannya telah Bapa 
berikan a segala sesuatu—

56 Mereka adalah mereka yang 
adalah a imam dan raja, yang 

telah menerima kegenapan- Nya, 
dan kemuliaan- Nya;

57 Dan adalah a imam dari Yang 
Mahatinggi, menurut tata tertib 
Melkisedek, yang menurut tata 
tertib b Henokh, yang menurut 
c tata tertib Putra Tunggal.

58 Karenanya, seperti yang 
tertulis, mereka adalah a allah, 
bahkan b putra c Allah—

59 Karenanya, a segala sesuatu 
adalah milik mereka, apakah ke-
hidupan atau kematian, atau apa 
yang sekarang, atau apa yang 
akan datang, segalanya adalah 
milik mereka dan mereka ada-
lah milik Kristus, dan Kristus 
adalah milik Allah.

60 Dan mereka akan a menga-
tasi segala sesuatu.

61 Karenanya, janganlah bi-
arkan seorang pun a bermegah 
dalam diri manusia, tetapi se-
baliknya biarlah dia b bermegah 
di dalam Allah, yang akan c me-
nundukkan semua musuh di ba-
wah kaki- Nya.

62 Mereka ini akan a berdiam di 
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 62 b A&P 130:7.  
pts Kehidupan Kekal.

 63 a A&P 88:96–98.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b Mat. 24:30.
  c A&P 58:22.  

pts Yesus Kristus—
Pemerintahan 
milenium Kristus.

 64 a Why. 20:6.
 65 a pts Kebangkitan.
 66 a Yes. 24:23;  

Ibr. 12:22–24;  
Why. 14:1;  
A&P 84:2; 133:56.

  b pts Sion.

 67 a A&P 45:9–12.
  b Ibr. 12:23;  

A&P 76:53–54.  
pts Anak Sulung.

 68 a pts Kitab Kehidupan.
  b pts Yesus Kristus—

Hakim.
 69 a A&P 129:3; 138:12.
  b Moro. 10:32–33.
  c pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
  d pts Pendamaian.
  e pts Darah.
 70 a A&P 88:28–29; 131:1–

4; 137:7–10.  
pts Kemuliaan 
Selestial.

  b A&P 137:1–4.
  c Mat. 13:43.
 71 a A&P 88:30.  

pts Kemuliaan 
Terestrial.

  b 1 Kor. 15:40–41.
 72 a A&P 137:7, 9.
  b pts Hukum.
 73 a Alma 40:11–14.  

pts Roh.
  b A&P 88:99; 138:8.  

pts Keselamatan bagi 
yang Mati;  
Neraka.

  c 1 Ptr. 3:19–20; 4:6;  
A&P 138:28–37.

b hadirat Allah dan Kristus- Nya 
selama- lamanya.

63 Inilah a mereka yang akan 
Dia bawa bersama- Nya, ketika 
Dia akan b datang dalam awan 
di langit untuk c memerintah di 
atas bumi atas umat- Nya.

64 Inilah mereka yang akan 
memiliki bagian dalam a kebang-
kitan pertama.

65 Inilah mereka yang akan 
tampil dalam a kebangkitan 
orang saleh.

66 Inilah mereka yang telah 
datang ke a Gunung b Sion, dan 
ke kota Allah yang hidup, tem-
pat surgawi, yang paling kudus 
dari semuanya.

67 Inilah mereka yang telah 
datang kepada rombongan ma-
laikat yang tak terhitung ba-
nyaknya, ke sidang umum dan 
gereja a Henokh, dan b Anak Su-
lung.

68 Inilah mereka yang nama-
nya a tertulis di surga, di mana 
Allah dan Kristus adalah b hakim 
atas semua orang.

69 Inilah mereka yang adalah 

a orang saleh yang dijadikan 
b sempurna melalui Yesus peran-
tara c perjanjian yang baru, yang 
mendatangkan d pendamaian 
yang sempurna ini melalui pe-
numpahan e darah- Nya sendiri.

70 Inilah mereka yang tubuh-
nya adalah a selestial, yang b ke-
muliaannya adalah kemuliaan 
c matahari, bahkan kemuliaan 
Allah, yang paling tinggi dari 
semuanya, yang kemuliaan- Nya 
matahari di cakrawala ditulis-
kan sebagai perlambangannya.

71 Dan lagi, kami melihat du-
nia a terestrial, dan lihat dan te-
ngoklah, inilah mereka yang 
adalah dari terestrial, yang ke-
muliaannya berbeda dari gereja 
Anak Sulung yang telah mene-
rima kegenapan Bapa, bahkan 
seperti kemuliaan b bulan ber-
beda dari matahari di cakrawala.

72 Lihatlah, inilah mereka yang 
mati a tanpa b hukum;

73 Dan juga mereka yang ada-
lah a roh- roh manusia yang di-
tahan di dalam b penjara, yang 
Putra kunjungi, dan c khotbahkan 
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 73 d pts Injil.
 74 a pts Kesaksian.
 78 a 1 Kor. 15:40–42.
 79 a A&P 56:16.
 81 a A&P 88:31.  

pts Kemuliaan 

Telestial.
 82 a A&P 138:21.
 84 a 2 Ne. 9:12;  

Alma 12:11.  
pts Neraka.

 85 a pts Iblis.

  b Alma 11:41;  
A&P 43:18; 
88:100–101.

  c pts Anak Domba 
Allah.

 87 a A&P 138:37.

d Injil kepada mereka, agar me-
reka boleh dihakimi menurut 
manusia dalam daging;

74 Yang tidak menerima a ke-
saksian tentang Yesus dalam 
daging, tetapi sesudahnya me-
nerimanya.

75 Inilah mereka yang adalah 
orang- orang terhormat di bumi, 
yang dibutakan oleh kelicinan 
manusia.

76 Inilah mereka yang mene-
rima kemuliaan- Nya, tetapi bu-
kan kegenapan- Nya.

77 Inilah mereka yang mene-
rima kehadiran Putra, tetapi bu-
kan kegenapan Bapa.

78 Karenanya, mereka adalah 
a tubuh terestrial, dan bukan tu-
buh selestial, dan berbeda dalam 
kemuliaan seperti bulan berbeda 
dari matahari.

79 Inilah mereka yang tidak 
a gagah berani dalam kesaksian 
tentang Yesus; karenanya, me-
reka tidak mendapatkan mah-
kota atas kerajaan Allah kita.

80 Dan sekarang, inilah akhir 
penglihatan yang kami lihat ten-
tang terestrial, yang Tuhan pe-
rintahkan untuk kami tuliskan 
sementara kami masih berada 
di dalam Roh.

81 Dan lagi, kami melihat ke-
muliaan a telestial, yang kemu-
liaannya adalah kemuliaan 
dari yang lebih rendah, bahkan 

seperti kemuliaan bintang- 
bintang berbeda dari kemulia-
an bulan di cakrawala.

82 Inilah mereka yang tidak 
menerima Injil Kristus, tidak 
juga a kesaksian tentang Yesus.

83 Inilah mereka yang tidak 
menyangkal Roh Kudus.

84 Inilah mereka yang dibuang 
ke a neraka.

85 Inilah mereka yang tidak 
akan ditebus dari a iblis sam-
pai b kebangkitan terakhir, sam-
pai Tuhan, bahkan Kristus Sang 
c Anak Domba, akan menyelesai-
kan pekerjaan- Nya.

86 Inilah mereka yang tidak 
menerima kegenapan- Nya di 
dunia kekal, tetapi Roh Kudus 
melalui pelayanan dari teres-
trial;

87 Dan terestrial melalui a pela-
yanan dari selestial.

88 Dan juga telestial mene-
rimanya dari pelayanan para 
malaikat yang ditetapkan un-
tuk melayani bagi mereka, atau 
yang ditetapkan untuk menjadi 
roh- roh yang melayani bagi me-
reka; karena mereka akan men-
jadi ahli waris keselamatan.

89 Dan demikianlah kami me-
lihat, dalam penglihatan sur-
gawi, kemuliaan telestial, yang 
melampaui segala pengertian;

90 Dan tak seorang pun me-
ngetahuinya kecuali dia kepada 
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 93 a pts Khidmat.
 94 a A&P 130:7.
  b pts Anak Sulung.
  c 1 Kor. 13:12.
  d pts Kasih Karunia.
 95 a A&P 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 a 1 Kor. 15:40–41.
 99 a 1 Kor. 3:4–7, 22.
 101 a pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
 102 a 1 Tes. 4:16–17;  

A&P 88:96–98.
  b A&P 78:21.
 103 a Why. 21:8;  

A&P 63:17–18.
  b pts Dusta.
  c pts Perzinaan.

siapa Allah telah mengungkap-
kannya.

91 Dan demikianlah kami me-
lihat kemuliaan terestrial yang 
mengungguli dalam segala sesu-
atu kemuliaan telestial, bahkan 
dalam kemuliaan, dan dalam 
kuasa, dan dalam daya, dan da-
lam kekuasaan.

92 Dan demikianlah kami me-
lihat kemuliaan selestial, yang 
unggul dalam segala sesuatu—
di mana Allah, bahkan Bapa, 
memerintah di atas takhta- Nya 
selama- lamanya;

93 Yang di hadapan takhta- Nya 
segala sesuatu membungkuk 
dalam a rasa khidmat yang ren-
dah hati, dan memberi- Nya ke-
muliaan selama- lamanya.

94 Mereka yang berdiam di 
a hadirat- Nya adalah gereja 
b Anak Sulung; dan mereka meli-
hat sebagaimana mereka dilihat, 
dan c mengetahui sebagaimana 
mereka diketahui, telah mene-
rima kegenapan- Nya dan d ka-
sih karunia- Nya;

95 Dan Dia menjadikan mereka 
a setara dalam kuasa, dan dalam 
daya, dan dalam kekuasaan.

96 Dan kemuliaan selestial 
adalah satu, bahkan seperti ke-
muliaan a matahari adalah satu.

97 Dan kemuliaan terestrial 
adalah satu, bahkan seperti ke-
muliaan bulan adalah satu.

98 Dan kemuliaan telestial ada-
lah satu, bahkan seperti kemulia- 
an bintang- bintang adalah satu; 
karena seperti satu bintang ber-
beda dari bintang yang lain da-
lam kemuliaan, demikian pula 
berbeda satu dari yang lain da-
lam kemuliaan di dunia telestial;

99 Karena inilah mereka yang 
dari a Paulus, dan dari Apolos, 
dan dari Kefas.

100 Inilah mereka yang menga-
takan mereka adalah sebagian 
dari yang satu dan sebagian dari 
yang lain—sebagian dari Kristus 
dan sebagian dari Yohanes, dan 
sebagian dari Musa, dan seba-
gian dari Elias, dan sebagian dari 
Esayas, dan sebagian dari Yesaya, 
dan sebagian dari Henokh;

101 Tetapi tidak menerima In-
jil, tidak juga kesaksian tentang 
Yesus, tidak juga para nabi, ti-
dak juga a perjanjian yang abadi.

102 Yang terakhir dari kesemua-
nya, semua ini adalah mereka 
yang tidak akan dikumpulkan 
bersama para orang suci, un-
tuk a diangkat pada b gereja Anak 
Sulung, dan diterima ke dalam 
awan.

103 Inilah a mereka yang ada-
lah b pendusta, dan tukang te-
nung, dan c pezina, dan pelaku 
pelacuran, dan barang siapa 
yang mengasihi dan membuat 
kedustaan.
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 104 a pts Laknat.
 105 a Yud. 1:7.
 106 a pts Neraka.
  b A&P 19:3–20.
  c A&P 87:6.
  d Ef. 1:10.
  e 1 Kor. 15:24–28.
  f Ibr. 10:14.
 107 a Why. 19:15;  

A&P 88:106; 
133:46–53.

  b Kej. 49:10–12;  
Yes. 63:1–3.

 108 a A&P 137:3.
 110 a Flp. 2:9–11;  

Mosia 27:31.
 111 a Why. 20:12–13.  

pts Pekerjaan.

  b Yoh. 14:2;  
A&P 59:2; 81:6.

 112 a A&P 29:29.
  b Why. 21:23–27.
 114 a Why. 15:3;  

Morm. 9:16–18;  
Musa 1:3–5.

  b Yakub 4:8.

104 Inilah mereka yang men-
derita a kemurkaan Allah di atas 
bumi.

105 Inilah mereka yang mende-
rita a pembalasan api kekal.

106 Inilah mereka yang dicam-
pakkan ke a neraka dan b men-
derita kemurkaan c Allah Yang 
Mahakuasa, sampai d kegenapan 
zaman, ketika Kristus akan e me-
nundukkan semua musuh di 
bawah kaki- Nya, dan akan f me-
nyempurnakan pekerjaan- Nya;

107 Ketika Dia akan menyerah-
kan kerajaan, dan mempersem-
bahkannya kepada Bapa, tanpa 
noda, memfirmankan: Aku telah 
mengatasi dan telah a menginjak- 
injak b alat pemeras anggur seo-
rang diri, bahkan alat pemeras 
anggur dari kedahsyatan ke-
murkaan Allah Yang Mahaku-
asa.

108 Kemudian Dia akan di-
mahkotai dengan mahkota 
kemuliaan- Nya, untuk duduk 
di atas a takhta kuasa- Nya untuk 
memerintah selama- lamanya.

109 Tetapi lihatlah, dan tengok-
lah, kami melihat kemuliaan 
dan penghuni di dunia telestial, 
bahwa mereka sama tak terhi-
tung banyaknya seperti bintang- 
bintang di cakrawala langit, atau 
seperti pasir di atas tepi laut;

110 Dan mendengar suara 
Tuhan berfirman: Semua orang 
ini akan menekukkan lutut, dan 
setiap lidah akan a mengakui 
Dia yang duduk di atas takhta 
selama- lamanya;

111 Karena mereka akan diha-
kimi menurut pekerjaan mereka, 
dan setiap orang akan menerima 
menurut a pekerjaannya sendiri, 
kekuasaannya sendiri, di da-
lam b tempat tinggal yang diper-
siapkan;

112 Dan mereka akan menjadi 
hamba dari Yang Mahatinggi; te-
tapi a di mana Allah dan Kristus 
b berdiam mereka tidak dapat da-
tang, dunia- dunia tanpa akhir.

113 Inilah akhir penglihatan 
yang kami lihat, yang kami di-
perintahkan untuk menuliskan 
sementara kami masih berada 
di dalam Roh.

114 Tetapi a besar dan menak-
jubkanlah pekerjaan Tuhan, dan 
b misteri- misteri kerajaan- Nya 
yang Dia perlihatkan kepada 
kami, yang melampaui segala 
pengertian dalam kemuliaan, 
dan dalam daya, dan dalam ke-
kuasaan;

115 Yang Dia perintahkan ke-
pada kami agar kami hendaknya 
tidak tuliskan sementara kami 
masih berada di dalam Roh, dan 
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tidak a diperkenankan bagi ma-
nusia untuk menyuarakan;

11 6   Ti d a k  j u g a  m a n u s i a 
a mampu untuk menyingkap-
kannya, karena itu hanya untuk 
dilihat dan b dimengerti melalui 
kuasa Roh Kudus, yang Allah 
limpahkan ke atas mereka yang 
mengasihi- Nya, dan memur-
nikan diri mereka di hadapan- 
Nya;

117 Kepada siapa Dia berikan 

hak istimewa ini untuk melihat 
dan mengetahui bagi diri me-
reka;

118 Agar melalui kuasa dan 
pernyataan Roh, saat dalam da-
ging, mereka boleh sanggup 
untuk menanggung kehadiran- 
Nya di dunia kemuliaan.

119 Dan kepada Allah dan 
Anak Dombalah kemuliaan, 
dan kehormatan, dan kekuasaan 
selama- lamanya. Amin.

 115 a 2 Kor. 12:4.
 116 a 3 Ne. 17:15–17; 

19:32–34.
  b 1 Kor. 2:10–12.
77 1 a A&P 130:6–9.

  b A&P 88:17–20, 25–26.
  c pts Bumi—Keadaan 

terakhir bumi;  
Kemuliaan Selestial.

 2 a pts Simbolisme.

  b pts Surga.
  c pts Firdaus.
  d pts Sukacita.
  e Eter 3:15–16; Abr. 5:7–8.  

pts Roh.

BAGIAN 77
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, sekitar bulan Maret 1832. Sejarah Joseph Smith menyatakan, 
“Sehubungan dengan penerjemahan Tulisan Suci, saya menerima 
penjelasan berikut tentang Wahyu kepada Yohanes.”

1–4, Binatang memiliki roh dan 
akan berdiam dalam kegembiraan 
kekal; 5–7, Bumi ini memiliki keber
adaan duniawi selama 7.000 tahun; 
8–10, Berbagai malaikat memulih
kan Injil dan melayani di atas bumi; 
11, Pemeteraian 144.000 orang; 12–
14, Kristus akan datang pada awal 
ketujuh ribu tahun; 15, Dua nabi 
akan diangkat bagi bangsa Yahudi.

P. Apakah a laut kaca yang dibi-
carakan oleh Yohanes, pasal ke- 
4, dan ayat ke- 6 dari Wahyu?
J. Itu adalah b bumi, dalam ke-
adaannya yang dikuduskan, 
baka, dan c kekal.

2 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang empat binatang, 
yang dibicarakan dalam ayat 
yang sama?

J. Itu adalah a ungkapan kiasan, 
yang digunakan oleh Pewahyu, 
Yohanes, dalam menggambar-
kan b surga, c firdaus Allah, d keba-
hagiaan manusia, dan binatang, 
dan apa yang merayap, dan 
unggas di udara; apa yang ro-
hani adalah dalam keserupaan 
dengan apa yang duniawi; dan 
apa yang duniawi adalah dalam 
keserupaan dengan apa yang 
rohani; e roh manusia dalam ke-
serupaan dengan orangnya, se-
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perti juga roh f binatang, dan 
setiap makhluk lain yang telah 
Allah ciptakan.

3 P. Apakah empat binatang itu 
terbatas pada binatang tersen-
diri, ataukah itu mewakili go-
longan atau urutan?

J. Itu terbatas pada empat bi-
natang tersendiri, yang diperli-
hatkan kepada Yohanes, untuk 
mewakili kemuliaan dari go-
longan makhluk dalam urutan 
atau a lingkup penciptaannya 
yang ditakdirkan, dalam kenik-
matan b kegembiraan kekalnya.

4 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang mata dan sayap, 
yang binatang itu miliki?

J. Matanya adalah perwakilan 
terang dan a pengetahuan, ya-
itu, penuh pengetahuan; dan 
sayap- sayapnya adalah perwa-
kilan bagi b kuasa, untuk berge-
rak, untuk bertindak, dsb.

5 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang dua puluh em-
pat a penatua, yang dibicarakan 
oleh Yohanes?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
para penatua ini yang Yohanes 
lihat, adalah penatua yang telah 
b setia dalam pekerjaan pelayanan 
dan mati; yang termasuk dalam 
c tujuh jemaat, dan berada pada 
waktu itu di dalam firdaus Allah.

6 P. Apa yang mesti kita me-
ngert i  tentang kitab yang 
Yohanes lihat, yang a dimeterai-

kan pada bagian belakang de-
ngan tujuh meterai?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
itu memuat kehendak, b misteri, 
dan pekerjaan Allah yang diung-
kapkan; apa yang tersembunyi 
dari pengelolaan- Nya mengenai 
c bumi ini selama tujuh ribu ta-
hun kelanjutannya, atau keber-
adaan duniawinya.

7 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang tujuh meterai de-
ngan apa itu dimeteraikan?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
meterai pertama memuat hal- hal 
tentang a seribu tahun pertama, 
dan yang kedua juga tentang se-
ribu tahun kedua, dan seterus-
nya sampai yang ketujuh.

8 P. Apa yang kita mesti me-
ngerti tentang empat malaikat, 
yang dibicarakan dalam pasal 
ke- 7 dan ayat ke- 1 dari Wahyu?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
mereka adalah empat malaikat 
yang diutus dari Allah, kepada 
siapa diberikan kuasa atas em-
pat bagian bumi, untuk menye-
lamatkan kehidupan dan untuk 
menghancurkan; inilah mereka 
yang memiliki a Injil abadi un-
tuk dipercayakan kepada setiap 
bangsa, kaum, bahasa dan kha-
layak; memiliki kuasa untuk 
menutup langit, untuk meme-
teraikan pada kehidupan, atau 
untuk mencampakkan ke b dae-
rah kegelapan.

 2 f Musa 3:19.
 3 a A&P 93:30; Musa 3:9.
  b A&P 93:33–34.
 4 a pts Pengetahuan.
  b pts Kuasa.

 5 a Why. 4:4, 10.
  b Why. 14:4–5.
  c Why. 1:4.
 6 a Why. 5:1.
  b pts Misteri Allah.

  c pts Bumi.
 7 a A&P 88:108–110.
 8 a Why. 14:6–7.
  b Mat. 8:11–12; 22:1–14;  

A&P 133:71–73.
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9 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang malaikat yang 
naik dari timur, Wahyu pasal 
ke- 7 dan ayat ke- 2?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
malaikat yang naik dari timur 
adalah dia kepada siapa dibe-
rikan meterai Allah yang hidup 
atas dua belas suku a Israel; ka-
renanya, dia berseru kepada 
empat malaikat yang memiliki 
Injil abadi, mengatakan: Jangan-
lah menyakiti bumi, tidak juga 
laut, tidak juga pepohonan, sam-
pai kita telah meteraikan para 
hamba Allah kita pada b dahi me-
reka. Dan, jika kamu akan mene-
rimanya, inilah c Elias yang akan 
datang untuk mengumpulkan 
bersama suku- suku Israel dan 
d memulihkan segala sesuatu.

10 P. Kapan hal- hal yang difir-
mankan dalam pasal ini akan di-
rampungkan?

J. Itu akan dirampungkan pada 
a seribu tahun keenam, atau pem-
bukaan meterai keenam.

11 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang pemeteraian a se-
ratus dan empat puluh empat 
ribu, dari semua suku Israel—
dua belas ribu dari setiap suku?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
mereka yang dimeteraikan ada-
lah b imam tinggi, ditahbiskan 
pada tata tertib kudus Allah, 

untuk melayani Injil abadi; ka-
rena mereka adalah mereka 
yang ditahbiskan dari setiap 
bangsa, kaum, bahasa, dan kha-
layak, oleh para malaikat ke-
pada siapa diberikan kuasa atas 
bangsa- bangsa di bumi, untuk 
membawa sebanyak yang mau 
datang pada gereja c Anak Su-
lung.

12 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang suara a sangka-
kala, yang disebutkan dalam 
pasal ke- 8 dari Wahyu?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
sebagaimana Allah menjadikan 
dunia dalam enam hari, dan 
pada hari ketujuh Dia menye-
lesaikan pekerjaan- Nya, dan 
b menguduskannya, dan juga 
membentuk manusia dari c debu 
bumi, demikian pula, pada awal 
seribu tahun ketujuh Tuhan 
Allah akan d menguduskan 
bumi, dan menuntaskan kesela-
matan manusia, dan e mengha-
kimi segala sesuatu, dan akan 
f menebus segala sesuatu, kecu-
ali apa yang belum Dia taruhkan 
ke dalam kuasa- Nya, ketika Dia 
akan memeteraikan segala sesu-
atu, sampai akhir segala sesuatu; 
dan pembunyian sangkakala tu-
juh malaikat adalah persiapan 
dan penyelesaian pekerjaan- 
Nya, pada awal seribu tahun 

 9 a Why. 7:4–8.
  b Yeh. 9:4.
  c pts Elias.
  d pts Pemulihan Injil.
 10 a Why. 6:12–17.
 11 a Why. 14:3–5.
  b pts Imam Tinggi.

  c A&P 76:51–70.  
pts Anak Sulung.

 12 a Why. 8:2.
  b Kej. 2:1–3;  

Kel. 20:11; 31:12–17;  
Mosia 13:16–19;  
Musa 3:1–3;  

Abr. 5:1–3.
  c Kej. 2:7.
  d A&P 88:17–20.
  e pts Yesus Kristus—

Hakim.
  f pts Penebusan.
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ketujuh—dipersiapkannya ja-
lan sebelum waktu kedatangan- 
Nya.

13 P. Kapan hal- hal ini diram-
pungkan, yang ditulis dalam pa-
sal ke- 9 dari Wahyu?

J. Itu akan dirampungkan sete-
lah pembukaan meterai ketujuh, 
sebelum kedatangan Kristus.

14 P. Apa yang mesti kita me-
ngerti tentang kitab kecil yang 
a dimakan oleh Yohanes, seba-
gaimana disebutkan dalam pa-
sal ke- 10 dari Wahyu?

J. Kita mesti mengerti bahwa 
itu adalah suatu misi, dan su-
atu tata cara, bagi dia untuk 

b mengumpulkan suku- suku 
Israel; lihatlah, inilah Elias, 
yang, seperti yang tertulis, mesti 
datang dan c memulihkan segala 
sesuatu.

15 P. Apa yang mesti dime-
ngerti tentang dua a saksi, da-
lam pasal kesebelas dari Wahyu?

J. Mereka adalah dua nabi yang 
akan diangkat bagi b bangsa 
Yahudi pada c zaman terakhir, 
pada masa d pemulihan, dan un-
tuk bernubuat kepada orang- 
orang Yahudi setelah mereka 
dikumpulkan dan telah memba-
ngun Kota Yerusalem di e tanah 
leluhur mereka.

 14 a Yeh. 2:9–10; 3:1–4;  
Why. 10:10.

  b pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  c Mat. 17:11.
 15 a Why. 11:1–14.
  b pts Orang- Orang 

Yahudi.

  c pts Zaman Akhir.
  d pts Pemulihan Injil.
  e Am. 9:14–15.

BAGIAN 78
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 1 Maret 1832. Pada hari itu, Nabi dan para pemimpin lainnya 
telah berhimpun untuk mendiskusikan urusan Gereja. Wahyu ini se
mula menginstruksikan Nabi, Sidney Rigdon, dan Newel K. Whitney 
untuk melakukan perjalanan ke Missouri dan mengatur usaha perda
gangan dan penerbitan Gereja dengan menciptakan sebuah “firma” 
yang akan mengawasi upaya ini, menggalang dana untuk penegakan 
Sion dan untuk manfaat yang miskin. Firma ini, dikenal sebagai Firma 
Gabungan, diorganisasi pada bulan April 1832 dan dibubarkan pada 
tahun 1834 (lihat bagian 82). Beberapa waktu setelah pembubarannya, 
di bawah arahan Joseph Smith, ungkapan “urusan gudang penyim
panan bagi yang miskin” menggantikan “usaha dagang dan pener
bitan” dalam wahyu ini, dan kata “ordo” menggantikan kata “firma.”

1–4, Para Orang Suci hendak
nya mengorganisasi dan mendiri
kan sebuah gudang penyimpanan; 

5–12, Penggunaan yang bijak dari 
harta milik mereka akan menuntun 
pada keselamatan; 13–14, Gereja 
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hendaknya mandiri dari kuasa 
duniawi; 15–16, Mikhael (Adam) 
melayani di bawah arahan Yang 
Kudus (Kristus); 17–22, Diberkati
lah yang setia, karena mereka akan 
mewarisi segala sesuatu.

Tuhan berfirman kepada Joseph 
Smith, Jun., memfirmankan: 
Simaklah Aku, firman Tuhan 
Allahmu, yang ditahbiskan pada 
a imamat tinggi gereja- Ku, yang 
telah berhimpun bersama;

2 Dan dengarkanlah a nasihat 
dari Dia yang telah b menahbis-
kanmu dari tempat yang tinggi, 
yang akan berfirman dalam te-
lingamu firman kebijaksanaan, 
agar keselamatan boleh terjadi 
kepadamu dalam hal itu yang te-
lah kamu ajukan di hadapan- Ku, 
firman Tuhan Allah.

3 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, waktu-
nya telah datang, dan sekarang 
sudah di depan mata; dan li-
hatlah, dan tengoklah, mestilah 
perlu bahwa ada sebuah a orga-
nisasi umat- Ku, dalam meng-
atur dan menegakkan urusan 
b gudang penyimpanan bagi 
yang c miskin dari umat- Ku, 
baik di tempat ini maupun di 
tanah d Sion—

4 Sebagai suatu badan dan ordo 
yang permanen dan abadi bagi 
gereja- Ku, untuk memajukan 

perkara, yang telah kamu anut, 
bagi keselamatan manusia, dan 
bagi kemuliaan Bapamu yang 
di surga;

5 Agar kamu boleh a setara da-
lam ikatan hal- hal surgawi, ya, 
dan hal- hal duniawi juga, untuk 
didapatkannya hal- hal surgawi.

6 Karena jika kamu tidak setara 
dalam apa yang duniawi kamu 
tidak dapat setara dalam menda-
patkan apa yang surgawi;

7 Karena jika kamu menghen-
daki agar Aku memberi kepa-
damu sebuah tempat di dunia 
a selestial, kamu mesti b mem-
persiapkan dirimu dengan c me-
lakukan apa yang telah Aku 
perintahkan kepadamu dan tun-
tut darimu.

8 Dan sekarang, sesungguhnya 
demikianlah firman Tuhan, ada-
lah perlu bahwa segala hal dila-
kukan bagi a kemuliaan- Ku, oleh 
kamu yang digabungkan ber-
sama dalam b ordo ini;

9 Atau, dengan perkataan lain, 
biarlah hamba- Ku Newel  K. 
Whitney dan hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., dan hamba- Ku 
Sidney Rigdon duduk dalam 
dewan bersama para orang suci 
yang berada di Sion;

10 Jika tidak a Setan berupaya 
untuk memalingkan hati me-
reka dari kebenaran, sehingga 
mereka menjadi dibutakan dan 

78 1 a pts Imamat 
Melkisedek.

 2 a pts Nasihat.
  b pts Penahbisan.
 3 a A&P 82:11–12, 15–21.
  b A&P 72:9–10; 83:5–6.

  c A&P 42:30–31.  
pts Kesejahteraan.

  d A&P 57:1–2.
 5 a A&P 49:20.  

pts Mempersucikan.
 7 a pts Kemuliaan 

Selestial.
  b A&P 29:8; 132:3.
  c A&P 82:10.
 8 a Musa 1:39.
  b A&P 92:1.
 10 a pts Iblis.
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tidak mengerti apa yang diper-
siapkan bagi mereka.

11 Karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu, untuk 
mempersiapkan dan mengatur 
dirimu melalui suatu ikatan atau 
a perjanjian yang abadi yang ti-
dak dapat dilanggar.

12 Dan dia yang melanggarnya 
akan kehilangan jabatan dan ke-
dudukannya di dalam gereja, 
dan akan diserahkan pada a ha-
jaran Setan sampai hari pene-
busan.

13 Lihatlah, inilah persiapan 
dengan apa Aku persiapkan 
kamu, dan dasar, dan contoh 
yang Aku berikan kepadamu, 
yang dengannya kamu boleh me-
rampungkan perintah- perintah 
yang diberikan kepadamu;

14 Agar melalui pemeliharaan-  
Ku yang baik, terlepas dari a ke-
sukaran yang akan turun ke atas 
dirimu, agar gereja boleh berdiri 
mandiri melebihi segala makh-
luk lain di bawah dunia selestial;

15 Agar kamu boleh naik pada 
a mahkota yang dipersiapkan 
bagimu, dan dijadikan para 
b penguasa atas banyak kera-
jaan, firman Tuhan Allah, Yang 
Kudus dari Sion, yang telah 
menegakkan landasan c Adam- 
ondi- Ahman;

16 Yang telah menetapkan 

a Mikhael pangeranmu, dan me-
negakkan kakinya, dan menem-
patkannya pada tempat yang 
tinggi, dan memberi kepada-
nya kunci- kunci keselamatan 
di bawah nasihat dan arahan 
dari Yang Kudus, yang ada-
lah tanpa awal hari atau akhir  
kehidupan.

17 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
kamu adalah anak- anak kecil, 
dan kamu masih belum me-
ngerti sejauh ini betapa berkat- 
berkat besar Bapa miliki dalam 
tangan- Nya sendiri dan persiap-
kan bagimu;

18 Dan kamu tidak dapat a me-
nanggung segala sesuatu se-
karang; walaupun demikian, 
jadilah riang, karena Aku akan 
b menuntunmu terus. Kerajaan 
adalah milikmu dan berkat- 
berkat darinya adalah milikmu, 
dan kekayaan c kekekalan ada-
lah milikmu.

19 Dan dia yang menerima 
segala sesuatu dengan a rasa 
terima kasih akan dijadikan 
mulia; dan apa yang dari bumi 
ini akan ditambahkan kepada-
nya, bahkan b seratus kali lipat, 
ya, lebih.

20 Karenanya, lakukanlah hal- 
hal yang telah Aku perintahkan 
kepadamu, firman Penebusmu, 

 11 a pts Perjanjian.
 12 a 1 Kor. 5:5;  

A&P 82:21; 104:8–10.
 14 a A&P 58:2–4.
 15 a pts Mahkota;  

Permuliaan.
  b Why. 5:10;  

A&P 76:56–60; 132:19.
  c pts Adam- ondi- 

Ahman.
 16 a A&P 27:11; 107:54–55.  

pts Adam.
 18 a Yoh. 16:12;  

3 Ne. 17:2–3;  

A&P 50:40.
  b A&P 112:10.
  c pts Kehidupan Kekal.
 19 a Mosia 2:20–21.  

pts Terima Kasih.
  b Mat. 19:29.
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bahkan Putra a Ahman, yang 
mempersiapkan segala sesuatu 
sebelum Dia b mengambilmu;

21 Karena kamu adalah a ge-
reja Anak Sulung, dan Dia akan 
b mengambilmu dalam awan, 

dan menetapkan setiap orang 
bagiannya.

22 Dan dia yang adalah a petu-
gas pengawasan yang setia dan 
b bijak akan mewarisi c segala se-
suatu. Amin.

 20 a A&P 95:17.
  b 1 Tes. 4:17.
 21 a A&P 76:53–54.
  b A&P 88:96–98.
 22 a pts Petugas 

   Pengawasan.
  b A&P 72:3–4.
  c A&P 84:38.
79 1 a A&P 52:38.  

pts Penahbisan.

 2 a Yoh. 14:26.  
pts Penghibur.

 4 a A&P 68:5–6.

BAGIAN 79
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 12 Maret 1832.

1–4, Jared Carter dipanggil un
tuk mengkhotbahkan Injil melalui 
Penghibur.

Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, bahwa adalah 
kehendak- Ku agar hamba- Ku 
Jared Carter hendaknya pergi 
lagi ke kawasan- kawasan sebe-
lah timur, dari tempat ke tempat, 
dan dari kota ke kota, dalam ku-
asa a penahbisan dengan apa dia 
telah ditahbiskan, mempermak-
lumkan kabar gembira tentang 
sukacita besar, bahkan Injil abadi.

2 Dan Aku akan mengirim ke 
atas dirinya a Penghibur, yang 
akan mengajarkannya kebe-
naran dan jalan ke mana dia 
hendaknya pergi;

3 Dan sejauh dia setia, Aku 
akan memahkotainya lagi de-
ngan berkas- berkas.

4 Karenanya,  biarlah ha-
timu gembira, hamba- Ku Jared 
Carter, dan a janganlah takut, 
firman Tuhanmu, bahkan Yesus 
Kristus. Amin.

BAGIAN 80
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Stephen Burnett, di Hiram, Ohio, 7 Maret 1832.

1–5, Stephen Burnett dan Eden 
Smith dipanggil untuk berkhot
bah di tempat mana pun yang me
reka pilih.

Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu 
hamba- Ku Stephen Burnett: Per-
gilah kamu, pergilah kamu ke 
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80 1 a Mrk. 16:15.
 4 a pts Kesaksian.

 5 a pts Pemanggilan.
81 1 a pts Imam Tinggi.

dunia dan a khotbahkanlah Injil 
kepada setiap makhluk yang da-
tang di bawah bunyi suaramu.

2 Dan sejauh kamu menghas-
ratkan seorang rekan, Aku akan 
memberi kepadamu hamba- Ku 
Eden Smith.

3 Karenanya, pergilah kamu 
dan khotbahkanlah Injil- Ku, 
apakah ke utara atau ke selatan, 
ke timur atau ke barat, tidaklah 

masalah, karena kamu tidak da-
pat pergi dengan keliru.

4 Oleh karena itu, maklumkan-
lah apa yang telah kamu dengar, 
dan sungguh percayai, dan a tahu 
adalah benar.

5 Lihatlah, inilah kehendak 
dari Dia yang telah a memang-
gilmu, Penebusmu, bahkan 
Yesus Kristus. Amin.

BAGIAN 81
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 15 Maret 1832. Frederick G. Williams dipanggil untuk menjadi 
imam tinggi dan penasihat dalam Presidensi Imamat Tinggi. Catatan 
sejarah memperlihatkan bahwa ketika wahyu ini diterima pada bulan 
Maret 1832, itu memanggil Jesse Gause pada jabatan penasihat bagi 
Joseph Smith dalam Presidensi. Meskipun demikian, ketika dia lalai 
untuk melanjutkan dengan cara yang selaras dengan penetapan ini, 
panggilan itu sesudahnya dialihkan kepada Frederick G. Williams. 
Wahyu ini (tertanggal Maret 1832) hendaknya dianggap sebagai 
suatu langkah menuju pengorganisasian resmi Presidensi Utama, 
khususnya pemanggilan untuk jabatan penasihat dalam badan itu 
dan menjelaskan kewibawaan dari penetapan itu. Brother Gause me
layani untuk suatu masa tetapi diekskomunikasi dari Gereja pada 
bulan Desember 1832. Brother Williams ditahbiskan pada jabatan 
yang dimaksudkan pada tanggal 18 Maret 1833.

1–2, Kunci kunci kerajaan selalu 
dipegang oleh Presidensi Utama; 
3–7, Jika Frederick G. Williams se
tia dalam pelayanannya, dia akan 
memperoleh kehidupan kekal.

Sesungguhnya, sesungguh-
nya,  Aku berfirman kepa-
damu hamba- Ku Frederick G. 

Williams: Dengarkanlah suara 
Dia yang berfirman, pada fir-
man Tuhan Allahmu, dan simak-
lah pemanggilan dengan apa 
kamu dipanggil, bahkan untuk 
menjadi a imam tinggi di dalam 
gereja- Ku, dan penasihat bagi 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun.;

2 Kepada siapa telah Aku 
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 2 a pts Kunci- Kunci 
Imamat.

  b A&P 107:8–9, 22.  
pts Presidensi Utama.

 4 a Musa 1:39.

 5 a Mosia 4:15–16.
  b A&P 108:7.
  c Yes. 35:3.
 6 a pts Baka, Kebakaan.
  b pts Kehidupan Kekal;  

Permuliaan.
  c Yoh. 14:2–3;  

A&P 59:2; 106:8.

berikan a kunci- kunci kerajaan, 
yang selalu menjadi kepunyaan 
b Presidensi Imamat Tinggi:

3 Oleh karena itu, sesungguh-
nya Aku mengakuinya dan akan 
memberkatinya, dan juga eng-
kau, sejauh engkau setia dalam 
nasihat, pada jabatan yang te-
lah Aku tetapkan kepadamu, 
dalam doa selalu, dengan ber-
suara dan dalam hatimu, di de-
pan umum dan secara pribadi, 
juga dalam pelayananmu da-
lam mempermaklumkan Injil di 
tanah orang yang hidup, dan di 
antara saudara- saudaramu.

4 Dan dalam melakukan hal- 
hal ini engkau akan melakukan 
kebaikan yang terbesar kepada 

sesamamu manusia, dan akan 
meningkatkan a kemuliaan Dia 
yang adalah Tuhanmu.

5 Karenanya, setialah; berdiri-
lah pada jabatan yang telah Aku 
tetapkan kepadamu; a sokonglah 
yang lemah, angkatlah tangan 
yang terkulai, dan b kuatkanlah 
c lutut yang lunglai.

6 Dan jika engkau setia sampai 
akhir engkau akan memperoleh 
mahkota a kebakaan, dan b kehi-
dupan kekal di dalam c tempat 
tinggal yang telah Aku persiap-
kan di dalam rumah Bapa- Ku.

7 Lihatlah, dan tengoklah, ini-
lah firman Alfa dan Omega, bah-
kan Yesus Kristus. Amin.

BAGIAN 82
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di  Independence, 
Jackson County, Missouri, 26 April 1832. Kejadiannya adalah suatu 
dewan imam tinggi dan penatua Gereja. Di dalam dewan, Joseph 
Smith didukung sebagai Presiden Imamat Tinggi, yang pada jabatan 
itu dia telah ditahbiskan sebelumnya pada suatu konferensi imam 
tinggi, penatua, dan anggota, di Amherst, Ohio, 25 Januari 1832 
(lihat uraian judul untuk bagian 75). Wahyu ini mengulangi per
nyataan petunjuk yang diberikan dalam sebuah wahyu sebelumnya 
(bagian 78) untuk mendirikan sebuah firma—yang dikenal sebagai 
Firma Gabungan (di bawah arahan Joseph Smith, istilah “ordo” kemu
dian menggantikan “firma”)—untuk mengatur ikhtiar perdagangan 
dan penerbitan Gereja.

1–4, Di mana banyak yang dibe
rikan, banyak yang dituntut; 5–7, 

Kegelapan berkuasa di dunia; 8–13, 
Tuhan terikat ketika kita melakukan 
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82 1 a Mat. 6:14–15;  
A&P 64:9–11.

 2 a Rm. 3:23.
 3 a Luk. 12:48; Yak. 4:17.  

pts Tanggung Jawab.
  b pts Petugas 

Pengawasan.
  c pts Dosa;  

Kemurtadan.

  d Yoh. 15:22–24.  
pts Terang Kristus.

 4 a pts Wahyu.
  b pts Keadilan.
 5 a pts Berjaga.
  b pts Iblis.
  c pts Kegelapan 

Rohani.
 6 a Rm. 3:12;  

A&P 1:16.
 7 a pts Dosa.
  b A&P 1:32–33; 58:43.
 8 a Yoh. 13:34.
 9 a A&P 43:8.
 10 a Yos. 23:14; 1 Raj. 8:23;  

A&P 1:38; 130:20–21.  
pts Berkat;  
Patuh, Kepatuhan.

apa yang Dia firmankan; 14–18, 
Sion mesti meningkat dalam ke
indahan dan kekudusan; 19–24, 
Setiap orang hendaknya mengupa
yakan kepentingan sesamanya.

Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, para 
hamba- Ku, bahwa sejauh kamu 
telah saling a mengampuni pe-
langgaranmu, demikian pula 
Aku, Tuhan, mengampunimu.

2 Walaupun demikian, ada me-
reka di antara kamu yang telah 
berdosa dengan sangat; ya, bah-
kan a semuanya darimu telah ber-
dosa; tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, berhati- 
hatilah sejak mulai sekarang, 
dan jauhkanlah diri dari dosa, 
agar jangan penghakiman yang 
parah jatuh ke atas kepalamu.

3 Karena dari dia kepada siapa 
a banyak diberi banyak yang b di-
tuntut; dan dia yang c berdosa 
terhadap d terang yang lebih ce-
merlang akan menerima peng-
hukuman yang lebih besar.

4 Kamu panggillah nama- Ku 
untuk a wahyu- wahyu, dan Aku 
memberikannya kepadamu; 
dan sejauh kamu tidak menaati 
firman- Ku, yang Aku berikan 
kepadamu, kamu menjadi para 
pelanggar; dan b keadilan dan 

penghakiman adalah hukuman 
yang dikaitkan pada hukum- Ku.

5 Oleh karena itu, apa yang 
Aku firmankan kepada seseo-
rang Aku firmankan kepada se-
mua: a Berjagalah, karena b lawan 
menebarkan kekuasaannya, dan 
c kegelapan berkuasa;

6 Dan amarah Allah tersulut 
terhadap penghuni bumi; dan 
tak seorang pun melakukan 
yang baik, karena semuanya te-
lah pergi dari a jalannya.

7 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
Aku, Tuhan, tidak akan mele-
takkan a dosa apa pun pada tang-
gung jawabmu; pergilah pada 
jalanmu dan janganlah berdosa 
lagi; tetapi kepada jiwa itu yang 
berdosa akanlah b dosa- dosa 
yang terdahulu kembali, firman 
Tuhan Allahmu.

8 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memberi kepa-
damu sebuah a perintah baru, 
agar kamu boleh mengerti 
kehendak- Ku mengenai kamu;

9 Atau, dengan perkataan lain, 
Aku memberi kepadamu arahan 
bagaimana kamu boleh a bertin-
dak di hadapan- Ku, agar itu bo-
leh berpaling kepadamu demi 
keselamatanmu.

10 Aku, Tuhan, a terikat ketika 
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 11 a A&P 78:3–7, 11–15.
 13 a Yes. 33:20; 54:2.  

pts Pasak.
 14 a pts Sion.
  b Yes. 52:1;  

A&P 113:7–8.

 17 a A&P 51:3.  
pts Mempersucikan.

 18 a Mat. 25:14–30;  
A&P 60:13.  
pts Karunia;  
Karunia Roh.

  b A&P 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
pts Gudang 
Penyimpanan.

 19 a A&P 88:67.  
pts Mata.

kamu melakukan apa yang Aku 
firmankan; tetapi ketika kamu 
tidak melakukan apa yang Aku 
firmankan, kamu tidak memper-
oleh janji.

11 Oleh karena itu, sesung-
guhnya Aku berfirman kepa-
damu, bahwa adalah perlu bagi 
hamba- Ku Edward Partridge 
dan Newel K. Whitney, A. Sidney 
Gilbert dan Sidney Rigdon, 
dan hamba- Ku Joseph Smith, 
dan John Whitmer dan Oliver 
Cowdery, dan W. W. Phelps dan 
Martin Harris untuk terikat a ber-
sama dengan sebuah ikatan dan 
perjanjian yang tidak dapat di-
langgar oleh pelanggaran, kecu-
ali penghakiman akan dengan 
segera mengikuti, dalam bebe-
rapa tugas pengawasanmu—

12 Untuk mengelola urusan 
yang miskin, dan segala sesu-
atu yang berkaitan dengan ke-
uskupan baik di tanah Sion 
maupun di tanah Kirtland;

13 Karena Aku telah memper-
sucikan tanah Kirtland pada 
waktu- Ku sendiri yang tepat 
demi manfaat para orang suci 
Yang Mahatinggi, dan untuk se-
buah a pasak bagi Sion.

14 Karena Sion mesti me-
ningkat dalam keindahan, 
dan dalam kekudusan; batas- 
batasnya mesti diperluas; pasak- 
pasaknya mesti diperkuat; ya, 

sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, a Sion mesti bangkit 
dan mengenakan b pakaiannya 
yang indah.

15 Oleh karena itu, Aku mem-
beri kepadamu perintah ini, agar 
kamu mengikatkan dirimu de-
ngan perjanjian ini, dan itu akan 
dilakukan menurut hukum- 
hukum Tuhan.

16 Lihatlah, inilah kebijaksa-
naan juga di dalam Aku demi 
kebaikanmu.

17 Dan kamu mesti a setara, 
atau dengan perkataan lain, 
kamu mesti memiliki tuntutan 
hak yang setara atas harta milik, 
demi manfaat mengelola urusan 
tugas pengawasanmu, setiap 
orang menurut kekurangannya 
dan kebutuhannya, sejauh kei-
nginannya adalah adil—

18 Dan semua ini demi manfaat 
gereja Allah yang hidup, agar se-
tiap orang boleh meningkatkan 
a talentanya, agar setiap orang 
boleh memperoleh talenta lain, 
ya, bahkan seratus kali lipat, 
untuk dilemparkan ke dalam 
b gudang penyimpanan Tuhan, 
untuk menjadi harta milik ber-
sama seluruh gereja—

19 Setiap orang mengupaya-
kan kepentingan sesamanya, 
dan melakukan segala sesuatu 
dengan suatu a pandangan tung-
gal pada kemuliaan Allah.
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 20 a pts Ordo Gabungan.
 21 a A&P 104:8–10.
 23 a Rm. 12:19;  

Morm. 3:15.

 24 a Luk. 12:32;  
A&P 64:3–5.  
pts Kerajaan Allah.

83 1 a Yak. 1:27.

 2 a 1 Tim. 5:8.
 4 a Mosia 4:14.

20 a Ordo ini telah Aku tetap-
kan untuk menjadi sebuah ordo 
abadi bagimu, dan bagi para 
penggantimu, sejauh kamu ti-
dak berdosa.

21 Dan jiwa yang berdosa ter-
hadap perjanjian ini, dan me-
ngeraskan hatinya terhadapnya, 
akan diurus menurut hukum- 
hukum gereja- Ku, dan akan di-
serahkan pada a hajaran Setan 
sampai hari penebusan.

22 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
dan ini adalah kebijaksanaan, 

dapatkanlah bagi dirimu teman- 
teman dengan mamon ketidak-
benaran, dan mereka tidak akan 
menghancurkanmu.

23 Tinggalkanlah pengha-
kiman hanya pada- Ku, karena 
itu adalah milik- Ku dan Aku 
akan a membayar kembali. Ke-
damaian besertamu; berkat- 
berkat- Ku berlanjut bersamamu.

24 Karena bahkan kini a kera-
jaan adalah milikmu, dan akan 
terjadi selamanya, jika kamu ti-
dak jatuh dari ketabahanmu. De-
mikianlah. Amin.

BAGIAN 83
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di 
 Independence, Missouri, 30 April 1832. Wahyu ini diterima ketika 
Nabi duduk dalam dewan bersama saudara saudaranya.

1–4, Kaum wanita dan anak anak 
memiliki tuntutan hak atas suami 
dan ayah mereka untuk tunjangan 
mereka; 5–6, Janda dan yatim pi
atu memiliki tuntutan hak atas Ge
reja untuk tunjangan mereka.

Sesungguhnya, demikianlah fir-
man Tuhan, di samping hukum- 
hukum gereja mengenai kaum 
wanita dan anak- anak, mereka 
yang termasuk dalam gereja, 
yang telah a kehilangan suami 
atau ayah mereka:

2 Kaum wanita memiliki a tun-
tutan hak atas suami mereka 

untuk pemeliharaan mereka, 
sampai suami mereka diambil; 
dan jika mereka tidak didapati 
sebagai pelanggar mereka akan 
memperoleh penemanan di da-
lam gereja.

3 Dan jika mereka tidak setia 
mereka tidak akan mempero-
leh penemanan di dalam gereja; 
namun mereka boleh tinggal di 
atas warisan mereka menurut 
hukum negara.

4 Semua a anak memiliki tun-
tutan hak atas orangtua mereka 
untuk pemeliharaan mereka 
sampai mereka cukup usia.
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 5 a A&P 78:3.  
pts Gudang 
Penyimpanan.

 6 a pts Janda.
  b Mosia 4:16–26;  

Hel. 4:11–13; 

   A&P 42:30–39.  
pts Miskin.

84 1 a pts Doa.

5 Dan setelah itu, mereka me-
miliki tuntutan hak atas gereja, 
atau dengan perkataan lain atas 
a gudang penyimpanan Tuhan, 
jika orangtua mereka tidak me-
miliki dengan apa untuk mem-
beri mereka warisan.

6 Dan gudang penyimpanan 
hendaknya diawasi dengan per-
sucian gereja; dan a janda dan 
yatim piatu hendaknya diurus, 
seperti juga yang b miskin. Amin.

BAGIAN 84
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
22 dan 23 September 1832. Selama bulan September, para penatua 
telah mulai kembali dari misi mereka di negara bagian negara bagian 
sebelah timur dan membuat laporan tentang kerja mereka. Adalah 
saat mereka berada bersama dalam masa sukacita ini ketika komu
nikasi berikut diterima. Nabi menunjuknya sebagai sebuah wahyu 
tentang imamat.

1–5, Yerusalem Baru dan bait suci 
akan dibangun di Missouri; 6–
17, Garis keimamatan dari Musa 
ke Adam diberikan; 18–25, Ima
mat yang lebih tinggi memegang 
kunci pengetahuan Allah; 26–32, 
Imamat yang lebih rendah meme
gang kunci pelayanan para ma
laikat dan Injil persiapan; 33–44, 
Manusia memperoleh kehidupan 
kekal melalui sumpah dan perjan
jian imamat; 45–53, Roh Kristus 
menerangi manusia, dan dunia 
berada dalam dosa; 54–61, Para 
Orang Suci mesti bersaksi tentang 
hal hal itu yang telah mereka te
rima; 62–76, Mereka mesti meng
khotbahkan Injil, dan tanda tanda 
akan mengikuti; 77–91, Para pe
natua mesti pergi tanpa dompet 

atau tas, dan Tuhan akan meng
urus kebutuhan mereka; 92–97, 
Wabah dan kutukan menunggu 
mereka yang menolak Injil; 98–
102, Nyanyian baru penebusan 
Sion diberikan; 103–110, Biarlah 
setiap orang berdiri pada jabatan
nya sendiri dan bekerja pada pe
manggilannya sendiri; 111–120, 
Para hamba Tuhan mesti memper
maklumkan kekejian pemusnahan 
di zaman terakhir.

Sebuah wahyu Yesus Kristus ke-
pada hamba- Nya Joseph Smith, 
Jun., dan enam penatua, ketika 
mereka mempersatukan hati 
mereka dan a mengangkat suara 
mereka ke tempat yang tinggi.

2 Ya, firman Tuhan mengenai 
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 2 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  b Kis. 3:19–21.
  c pts Orang Suci.
  d Yes. 2:2–5;  

Ibr. 12:22;  
Why. 14:1;  
A&P 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Eter 13:2–11;  

A&P 42:8–9; 45:66–67;  
PK 1:10.  
pts Yerusalem Baru.

 3 a A&P 57:3.
 4 a pts Yerusalem Baru.
  b pts Bait Suci.
 5 a A&P 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 a pts Penumpangan 

Tangan.

  b pts Yitro.
 14 a pts Abraham.
  b pts Melkisedek.
  c pts Nuh, Bapa Bangsa 

dalam Alkitab.
 15 a pts Henokh.
 16 a pts Habel.
  b Musa 5:29–32.
  c A&P 107:40–57.
  d pts Adam.

gereja- Nya, ditegakkan pada 
zaman terakhir untuk a pemu-
lihan umat- Nya, sebagaimana 
telah Dia firmankan melalui 
mulut para b nabi- Nya, dan un-
tuk pengumpulan para c orang 
suci- Nya untuk berdiri di atas 
d Gunung Sion, yang akan men-
jadi Kota e Yerusalem Baru.

3 Yang kota itu akan dibangun, 
mulai di a lahan bait suci, yang 
ditetapkan oleh jari Tuhan, di 
perbatasan sebelah barat Negara 
Bagian Missouri, dan didedika-
sikan oleh tangan Joseph Smith, 
Jun., dan yang lain dengan siapa 
Tuhan sangat berkenan.

4 Sesungguhnya inilah firman 
Tuhan, agar Kota a Yerusalem 
Baru hendaknya dibangun de-
ngan pengumpulan para orang 
suci, mulai di tempat ini, bahkan 
tempat b bait suci, yang bait suci 
itu akan dibangun pada ang-
katan ini.

5 Karena sesungguhnya ang-
katan ini tidak akan semuanya 
berlalu sampai sebuah rumah 
akan dibangun bagi Tuhan, dan 
segumpal awan akan berdiam 
di atasnya, yang awan itu akan 
menjadi bahkan a kemuliaan 
Tuhan, yang akan memenuhi 
rumah itu.

6 Dan para putra Musa, me-
nurut Imamat Kudus yang dia 
terima di bawah a tangan ayah 
mertuanya, b Yitro;

7 Dan Yitro menerimanya di 
bawah tangan Kaleb;

8 Dan Kaleb menerimanya di 
bawah tangan Elihu;

9 Dan Elihu di bawah tangan 
Yeremias;

10 Dan Yeremias di bawah ta-
ngan Gad;

11 Dan Gad di bawah tangan 
Esayas;

12 Dan Esayas menerimanya di 
bawah tangan Allah.

13 Esayas juga hidup pada 
masa Abraham, dan diberkati 
oleh dia—

14 Yang a Abraham itu mene-
rima imamat dari b Melkisedek, 
yang menerimanya melalui ga-
ris keturunan leluhurnya, bah-
kan sampai c Nuh;

15 Dan dari  Nuh sampai 
a Henokh, melalui garis ketu-
runan leluhur mereka;

16 Dan dari Henokh sampai 
a Habel, yang dibunuh mela-
lui b persekongkolan kakak laki- 
lakinya, yang c menerima imamat 
melalui perintah- perintah Allah, 
melalui tangan ayahnya, d Adam, 
yang adalah manusia pertama—
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 17 a Alma 13:1–19;  
Abr. 2:9, 11.  
pts Imamat 
Melkisedek.

 18 a pts Imamat Harun.
  b pts Harun, Kakak 

Laki- Laki Musa.
  c A&P 13.
 19 a A&P 63:23; 107:18–19.  

pts Misteri Allah.
  b Abr. 1:2.
 20 a pts Tata Cara.
 21 a pts Imamat;  

Wewenang.

 22 a A&P 67:11.
 23 a Kel. 19:5–11; 33:11.
  b pts Pengudusan.
  c Kel. 24:9–11;  

A&P 93:1.
 24 a Kel. 20:18–21; 32:8;  

Ul. 9:23;  
1 Ne. 17:30–31, 42.

  b Mzm. 95:8;  
Ibr. 3:8–11;  
Yakub 1:7–8;  
Alma 12:36.

  c tjs Kel. 34:1–2 
(Apendiks);  

Bil. 14:23;  
Ibr. 4:1–11.

 25 a Ul. 34:1–5.
  b pts Imamat 

Melkisedek.
 26 a pts Imamat Harun.
  b A&P 13.
  c A&P 107:20.
 27 a pts Pertobatan.
  b pts Baptis, Baptisan.
  c pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.
  d pts Hukum Musa.
  e Ibr. 7:11–16.

17 Yang a imamat itu berlan-
jut di dalam gereja Allah di se-
gala angkatan, dan adalah tanpa 
awal hari ataupun akhir tahun.

18 Dan Tuhan mengukuhkan 
a imamat juga ke atas b Harun dan 
benih keturunannya, sepanjang 
semua angkatan mereka, yang 
imamat itu juga berlanjut dan 
c tinggal selamanya bersama ima-
mat yang adalah menurut tata 
tertib Allah yang paling kudus.

19 Dan imamat yang lebih 
tinggi ini melaksanakan Injil 
dan memegang kunci a misteri- 
misteri kerajaan, bahkan kunci 
b pengetahuan Allah.

20 Oleh karena itu, dalam a tata 
cara- tata cara darinya, kuasa ke-
allahan dinyatakan.

21 Dan tanpa tata cara darinya, 
dan a wewenang imamat, kuasa 
keallahan tidaklah dinyatakan 
kepada manusia dalam daging;

22 Karena tanpa ini a tak seo-
rang pun dapat melihat muka 
Allah, bahkan Bapa, dan hidup.

23 Sekarang, ini a Musa dengan 
gamblang ajarkan kepada anak- 
anak Israel di padang belantara, 
dan berupaya dengan tekun 

untuk b menguduskan umat-
nya agar mereka boleh c melihat 
muka Allah;

24 Tetapi mereka a mengeras-
kan hati mereka dan tidak da-
pat bertahan di hadirat- Nya; 
oleh karena itu, Tuhan da-
lam b kemurkaan- Nya, karena 
amarah- Nya tersulut terhadap 
mereka, bersumpah bahwa me-
reka tidak akan c masuk ke da-
lam peristirahatan- Nya saat di 
padang belantara, yang peris-
tirahatan itu adalah kegenapan 
kemuliaan- Nya.

25 Oleh karena itu, Dia meng-
ambil a Musa dari tengah me-
reka, dan b Imamat Kudus juga;

26 Dan a imamat yang lebih ren-
dah berlanjut, yang imamat itu 
memegang b kunci c pelayanan 
para malaikat dan Injil persi-
apan;

27 Yang Injil itu adalah In-
jil a pertobatan dan b baptisan, 
dan c pengampunan akan dosa- 
dosa, dan d hukum e perintah- 
perintah badani, yang Tuhan 
dalam kemurkaan- Nya sebab-
kan untuk berlanjut bersama 
bani Harun di antara anak- anak 
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 27 f pts Yohanes 
Pembaptis.

  g Luk. 1:15.
 28 a Yes. 40:3; Mat. 3:1–3;  

Yoh. 1:23.
  b Mat. 28:18;  

Yoh. 17:2;  
1 Ptr. 3:22;  
A&P 93:16–17.

 29 a A&P 107:5.
 31 a A&P 128:24.

  b A&P 57:3.
 32 a pts Kemuliaan.
  b Ibr. 12:22;  

A&P 76:66; 84:2;  
133:56.

  c pts Gereja Yesus 
Kristus.

 33 a pts Layak, Kelayakan.
  b pts Imamat.
  c pts Pengudusan.
 34 a Gal. 3:29;  

Abr. 2:9–11.  
pts Abraham—Benih 
keturunan Abraham.

  b A&P 132:30–32.  
pts Perjanjian 
Abraham.

  c pts Pilihan.
 36 a Mat. 10:40–42;  

Luk. 10:16;  
A&P 112:20.

 37 a Yoh. 13:20.

Israel sampai f Yohanes, yang 
Allah angkat, g dipenuhi dengan 
Roh Kudus dari rahim ibunya.

28 Karena dia dibaptis saat 
dia masih dalam masa kanak- 
kanaknya, dan ditahbiskan oleh 
malaikat Allah pada waktu dia 
berumur delapan hari pada ku-
asa ini, untuk menumbangkan 
kerajaan orang- orang Yahudi, 
dan untuk a meluruskan jalan 
Tuhan di hadapan muka umat- 
Nya, untuk mempersiapkan me-
reka bagi kedatangan Tuhan, 
yang di dalam tangan- Nya di-
berikan b segala kuasa.

29 Dan lagi, jabatan penatua 
dan uskup adalah a tambahan 
yang perlu yang termasuk da-
lam imamat tinggi.

30 Dan lagi, jabatan pengajar 
dan diaken adalah tambahan 
yang perlu yang termasuk da-
lam imamat yang lebih rendah, 
yang imamat itu dikukuhkan ke 
atas Harun dan para putranya.

31 Oleh karena itu, seperti 
yang Aku firmankan mengenai 
para putra Musa—karena para 
putra Musa dan juga para putra 
Harun akan mempersembah-
kan suatu a persembahan dan pe-
ngurbanan yang dapat diterima 

di dalam rumah Tuhan, yang 
rumah itu akan dibangun bagi 
Tuhan pada angkatan ini, di 
atas b bidang tanah yang diper-
sucikan seperti yang telah Aku 
tetapkan—

32 Dan para putra Musa dan 
Harun akan dipenuhi dengan 
a kemuliaan Tuhan, di atas b Gu-
nung Sion di dalam rumah 
Tuhan, yang para putra mereka 
itulah kamu; dan juga banyak 
yang telah Aku panggil dan utus 
untuk membangun c gereja- Ku.

33 Karena barang siapa a se-
tia hingga didapatkannya dua 
b imamat ini yang tentangnya 
Aku telah berfirman, dan dikem-
bangkannya pemanggilan me-
reka, c dikuduskan oleh Roh bagi 
diperbaruinya tubuh mereka.

34 Mereka menjadi para putra 
Musa dan Harun dan a benih ke-
turunan b Abraham, dan gereja 
dan kerajaan, dan c umat pilihan 
Allah.

35 Dan juga mereka semua 
yang menerima imamat ini 
menerima- Ku, firman Tuhan;

36 Karena dia yang menerima 
para hamba- Ku a menerima- Ku;

37 Dan dia yang a menerima- Ku 
menerima Bapa- Ku;
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 38 a Luk. 12:43–44;  
Rm. 8:32;  
Why. 21:7;  
3 Ne. 28:10;  
A&P 132:18–20.  
pts Permuliaan.

 39 a pts Sumpah dan 
Perjanjian Imamat.

 41 a pts Kemurtadan.
  b A&P 76:34–38; 132:27.

 42 a A&P 84:88.
 43 a 1 Ne. 15:23–25;  

A&P 1:14.
 44 a Ul. 8:3;  

Mat. 4:4;  
A&P 98:11.

 45 a Mzm. 33:4.  
pts Firman Allah.

  b pts Kebenaran.
 46 a pts Suara Hati;  

Terang Kristus.
  b Yoh. 1:9;  

A&P 93:2.
 48 a pts Ilham.
  b pts Perjanjian;  

Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 49 a 1 Yoh. 5:19.
  b pts Kegelapan 

Rohani.

38 Dan dia yang menerima 
Bapa- Ku menerima kerajaan 
Bapa- Ku; oleh karena itu a segala 
yang Bapa- Ku miliki akan dibe-
rikan kepadanya.

39 Dan ini adalah menurut 
a sumpah dan perjanjian yang 
termasuk dalam imamat itu.

40 Oleh karena itu, mereka se-
mua yang menerima imamat, 
menerima sumpah dan perjan-
jian Bapa- Ku ini, yang tidak da-
pat Dia langgar, tidak juga itu 
dapat tergerakkan.

41 Tetapi barang siapa a me-
langgar perjanjian ini setelah dia 
menerimanya, dan sepenuhnya 
berpaling darinya, b tidak akan 
memperoleh pengampunan 
dosa di dunia ini tidak juga di 
dunia yang akan datang.

42 Dan celakalah mereka se-
mua yang tidak datang pada 
imamat ini yang telah kamu te-
rima, yang Aku sekarang ku-
kuhkan ke atas dirimu yang 
hadir hari ini, melalui suara- Ku 
sendiri dari surga; dan bahkan 
telah Aku berikan bala tentara 
surgawi dan para a malaikat- Ku 
tanggung jawab mengenai 
kamu.

43 Dan Aku sekarang memberi 
kepadamu sebuah perintah un-

tuk berhati- hati mengenai kamu 
sendiri, untuk tekun a mengin-
dahkan firman tentang kehi-
dupan kekal.

44 Karena kamu hendaknya 
a hidup dengan setiap firman 
yang keluar dari mulut Allah.

45 Karena a firman Tuhan ada-
lah kebenaran, dan apa pun 
yang merupakan b kebenaran 
adalah terang, dan apa pun yang 
terang adalah Roh, bahkan Roh 
Yesus Kristus.

46 Dan Roh memberikan a te-
rang kepada b setiap orang yang 
datang ke dunia; dan Roh mene-
rangi setiap orang di seluruh du-
nia, yang menyimak suara Roh.

47 Dan setiap orang yang me-
nyimak suara Roh datang ke-
pada Allah, bahkan Bapa.

48 Dan Bapa a mengajarinya 
tentang b perjanjian yang telah 
Dia perbarui dan kukuhkan 
ke atas dirimu, yang dikukuh-
kan ke atas dirimu demi ke-
pentinganmu, dan bukan demi 
kepentinganmu saja, tetapi demi 
seluruh dunia.

49 Dan seluruh a dunia berada 
dalam dosa, dan merintih di ba-
wah b kegelapan dan di bawah 
penawanan dosa.

50 Dan dengan ini kamu boleh 
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 50 a Gal. 4:9.
  b pts Dosa.
 52 a Yoh. 10:27.
 53 a pts Dunia.
  b Rm. 8:22;  

Musa 7:48.
  c pts Keduniawian.
 54 a pts Ketidakpercayaan.

 55 a pts Pongah, 
Kepongahan.

 57 a Yer. 31:31–34.
  b pts Kitab Mormon.
  c 1 Ne. 13:40–41.
  d Yak. 1:22–25;  

A&P 42:13–15.
 60 a A&P 18:34–36.

 61 a Dan. 9:9.  
pts Mengampuni.

  b A&P 43:34; 
88:121; 100:7.

 62 a Mrk. 16:15;  
A&P 1:2–5.  
pts Pekerjaan 
Misionaris.

mengetahui mereka berada di 
bawah a penawanan b dosa, 
karena mereka tidak datang 
kepada- Ku.

51 Karena barang siapa tidak 
datang kepada- Ku berada di ba-
wah penawanan dosa.

52 Dan barang siapa tidak me-
nerima suara- Ku tidaklah kenal 
dengan a suara- Ku, dan bukan-
lah dari- Ku.

53 Dan dengan ini kamu bo-
leh mengetahui yang saleh dari 
yang jahat, dan bahwa seluruh 
a dunia b merintih di bawah c dosa 
dan kegelapan bahkan sekarang.

54 Dan pikiranmu pada waktu- 
waktu yang lalu telah digelap-
kan karena a ketidakpercayaan, 
dan karena kamu telah meng-
anggap ringan apa yang telah 
kamu terima—

55 Yang a kepongahan dan ke-
tidakpercayaan itu telah mem-
bawa seluruh gereja ke bawah 
penghukuman.

56 Dan penghukuman ini ber-
diam di atas anak- anak Sion, 
bahkan seluruhnya.

57 Dan mereka akan tetap di 
bawah penghukuman ini sampai 
mereka bertobat dan mengingat 
a perjanjian yang baru, bahkan 
b Kitab Mormon dan c perintah- 
perintah yang terdahulu yang 

telah Aku berikan kepada me-
reka, tidak hanya untuk menga-
takan, tetapi untuk d melakukan 
menurut apa yang telah Aku tu-
liskan—

58 Agar mereka boleh mengha-
silkan buah yang pantas untuk 
kerajaan Bapa mereka; jika tidak 
tetaplah ada pencambukan dan 
penghakiman untuk dicurahkan 
ke atas anak- anak Sion.

59 Karena akankah anak- 
anak kerajaan mencemari tanah 
kudus- Ku? Sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, Tidak.

60 Sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepa-
damu yang sekarang mendengar 
a firman- Ku, yang adalah suara-  
Ku, diberkatilah kamu sejauh 
kamu menerima hal- hal ini;

61 Karena Aku akan a mengam-
punimu dari dosa- dosamu de-
ngan perintah ini—agar kamu 
tetap tabah dalam pikiranmu da-
lam b kekhusyukan dan roh doa, 
dalam memberikan kesaksian 
kepada seluruh dunia tentang 
hal- hal itu yang disampaikan 
kepadamu.

62 Oleh karena itu, a pergilah 
kamu ke seluruh dunia; dan ke 
tempat mana pun kamu tidak 
dapat pergi kamu hendaknya 
mengutus, agar kesaksian itu 
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 63 a pts Rasul.
  b 3 Ne. 15:24;  

A&P 50:41–42.
  c Yoh. 15:13–15;  

A&P 93:45.
 64 a pts Jiwa.
  b Mrk. 16:15–16.  

pts Percaya, 
Kepercayaan.

  c pts Pengampunan 
akan Dosa- Dosa.

  d pts Karunia 
Roh Kudus.

 65 a Mrk. 16:17–18.  
pts Tanda.

 66 a pts Pekerjaan.
 67 a Mat. 17:14–21.
 68 a pts Penyembuhan.

 71 a Mrk. 16:18; Kis. 28:3–9;  
A&P 24:13; 124:98–100.

 73 a A&P 105:24.  
pts Kesombongan.

 74 a 2 Ne. 9:23;  
A&P 76:50–52.  
pts Baptis, 
Baptisan—Penting.

  b Yoh. 3:18.

boleh pergi darimu ke seluruh 
dunia kepada setiap makhluk.

63 Dan seperti yang Aku fir-
mankan kepada para rasul- Ku, 
demikian pula Aku berfirman 
kepadamu, karena kamu ada-
lah a rasul- Ku, bahkan imam 
tinggi Allah; kamu adalah me-
reka yang telah Bapa- Ku b beri-
kan kepada- Ku; kamu adalah 
c teman- teman- Ku;

64 Oleh karena itu, seperti 
yang Aku firmankan kepada 
para rasul- Ku Aku berfirman 
kepadamu lagi, bahwa setiap 
a jiwa yang b percaya pada per-
kataanmu, dan dibaptis dengan 
air untuk c pengampunan akan 
dosa- dosa, akan menerima d Roh 
Kudus.

65 Dan a tanda- tanda ini akan 
mengikuti mereka yang per-
caya—

66 Dalam nama- Ku mereka 
akan melakukan banyak a peker-
jaan yang memukau;

67 Dalam a nama- Ku mereka 
akan mengusir iblis;

68 Dalam nama- Ku mereka 
akan a menyembuhkan yang sa-
kit;

69 Dalam nama- Ku mereka 
akan membuka mata orang yang 
buta, dan menyembuhkan teli-
nga orang yang tuli;

70 Dan lidah orang yang bisu 
akan berbicara;

71 Dan jika siapa pun akan 
memberikan a racun kepada me-
reka itu tidak akan menyakiti 
mereka;

72 Dan racun seekor ular ti-
dak akan memiliki kuasa untuk 
membahayakan mereka.

73 Tetapi sebuah perintah Aku 
berikan kepada mereka, agar 
mereka tidak akan a sesumbar 
akan diri mereka tentang hal- hal 
ini, tidak juga membicarakannya 
di hadapan dunia; karena hal- 
hal ini diberikan kepadamu un-
tuk keuntunganmu dan untuk 
keselamatan.

74 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
mereka yang tidak percaya pada 
perkataanmu, dan tidak a dibap-
tis di dalam air dalam nama- Ku, 
untuk pengampunan akan dosa- 
dosa mereka, agar mereka boleh 
menerima Roh Kudus, akan b di-
laknat, dan tidak akan datang 
ke dalam kerajaan Bapa- Ku di 
mana Bapa- Ku dan Aku berada.

75 Dan wahyu ini kepadamu, 
dan perintah, berlaku sejak te-
pat jam ini ke atas seluruh du-
nia, dan Injil adalah bagi semua 
yang belum menerimanya.

76 Tetapi, sesungguhnya Aku 
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 78 a Mat. 10:9–10;  
A&P 24:18.

 79 a A&P 31:5.
 80 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
  b pts Injil.
  c Luk. 21:18.

 81 a Mat. 6:25–28.
 83 a pts Bapa di Surga.
  b Mat. 6:8.
 84 a Mat. 6:34.
 85 a Mat. 10:19–20;  

Luk. 12:11–12;  
A&P 100:6.

  b 2 Ne. 31:20;  
Alma 17:2–3;  
A&P 6:20; 11:21–26.  
pts Merenungkan.

  c pts Mengajar—
Mengajar 
dengan Roh.

berfirman kepada mereka semua 
kepada siapa kerajaan telah di-
berikan—dari kamu mestilah itu 
dikhotbahkan kepada mereka, 
agar mereka hendaknya berto-
bat dari pekerjaan jahat mereka 
yang terdahulu; karena mereka 
mesti dicela karena hati jahat 
ketidakpercayaan mereka, dan 
saudara- saudaramu di Sion ka-
rena pemberontakan mereka 
terhadapmu pada waktu Aku 
mengutusmu.

77 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, teman- teman- Ku, ka-
rena sejak mulai sekarang Aku 
akan memanggilmu teman, ada-
lah perlu bahwa Aku memberi 
kepadamu perintah ini, agar 
kamu menjadi bahkan seperti 
teman- Ku pada masa ketika Aku 
beserta mereka, melakukan per-
jalanan untuk mengkhotbahkan 
Injil dalam kuasa- Ku;

78 Karena Aku tidak membi-
arkan mereka untuk memiliki 
a dompet atau tas, tidak juga dua 
mantel.

79 Lihatlah, Aku mengutusmu 
keluar untuk menguji dunia, 
dan pekerja layak akan a upah-
nya.

80 Dan siapa pun yang akan 
pergi dan a mengkhotbahkan b In-
jil kerajaan ini, dan tidak lalai 
untuk terus setia dalam segala 

hal, tidak akan letih dalam pi-
kiran, tidak juga digelapkan, ti-
dak juga dalam tubuh, anggota 
tubuh, tidak juga tulang sendi; 
dan selembar c rambut kepalanya 
tidak akan jatuh ke tanah tanpa 
diperhatikan. Dan mereka tidak 
akan lapar, tidak juga dahaga.

81 Oleh karena itu, jangan-
lah kamu a memikirkan tentang 
esok hari, tentang apa yang akan 
kamu makan, atau apa yang 
akan kamu minum, atau dengan 
apa kamu akan berpakaian.

82 Karena, perhatikanlah bu-
nga bakung di ladang, ba-
gaimana itu tumbuh, tidak 
membanting tulang, tidak juga 
memintal; dan kerajaan- kerajaan 
dunia, dalam segala kemuliaan-
nya, tidak berdandan seperti sa-
lah satu dari ini.

83 Karena a Bapamu, yang 
ber ada di surga, b mengetahui 
bahwa kamu membutuhkan hal- 
hal ini.

84 Oleh karena itu, biarlah esok 
hari a memikirkan tentang hal 
ihwalnya sendiri.

85 Tidak juga kamu memikir-
kan sebelumnya a apa yang akan 
kamu katakan; tetapi b simpan-
lah baik- baik dalam pikiranmu 
secara berkelanjutan firman ke-
hidupan, dan akan c diberikan 
kepadamu pada jam yang tepat 

AJARAN DAN PERJANJIAN 84:77–85221



 86 a Mat. 24:44–46;  
A&P 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a pts Pekerjaan 
Misionaris.

 88 a Mat. 10:40;  

Yoh. 13:20.
  b A&P 84:42.  

pts Malaikat.
 90 a Mat. 10:42;  

Mrk. 9:41.
 91 a Yoh. 13:35.

 92 a Mat. 10:14;  
Luk. 9:5;  
A&P 60:15.

 96 a pts Mahakuasa.
  b A&P 1:13–14.
  c pts Jahat, Kejahatan.

bagian itu yang akan dibagikan 
kepada setiap orang.

86 Oleh karena itu, janganlah 
biarkan seorang pun di antara 
kamu, karena perintah ini ada-
lah bagi semua yang a setia yang 
dipanggil oleh Allah di dalam 
gereja pada pelayanan, dari jam 
ini mengambil dompet atau tas, 
yang pergi untuk mempermak-
lumkan Injil kerajaan ini.

87 Lihatlah, Aku a mengutusmu 
keluar untuk menegur dunia 
tentang semua perbuatan me-
reka yang tidak saleh, dan untuk 
mengajarkan mereka tentang 
penghakiman yang akan datang.

88 Dan barang siapa a meneri-
mamu, di sana Aku akan berada 
juga, karena Aku akan pergi di 
hadapan mukamu. Aku akan 
berada pada sisi kananmu dan 
pada sisi kirimu, dan Roh- Ku 
akan berada dalam hatimu, dan 
para b malaikat- Ku di sekitarmu, 
untuk menopangmu.

89 Barang siapa menerimamu 
menerima- Ku; dan orang yang 
sama akan memberimu makan, 
dan mengenakan pakaian kepa-
damu, dan memberimu uang.

90 Dan dia yang memberimu 
makan, atau mengenakan pa-
kaian kepadamu, atau membe-
rimu uang, bagaimanapun tidak 
akan a kehilangan pahalanya.

91 Dan dia yang tidak me-

lakukan hal- hal ini bukanlah 
murid- Ku; dengan ini kamu bo-
leh mengenali para a murid- Ku.

92 Dia yang tidak meneri-
mamu, pergilah dari dia seo-
rang diri saja, dan a bersihkanlah 
kakimu bahkan dengan air, air 
yang murni, apakah dalam pa-
nas atau dalam dingin, dan be-
rikanlah kesaksian tentangnya 
kepada Bapamu yang berada di 
surga, dan janganlah kembali 
lagi kepada orang itu.

93 Dan di desa atau kota mana 
pun kamu masuk, lakukanlah 
demikian juga.

94 Walaupun demikian, cari-
lah dengan tekun dan janganlah 
menahan diri; dan celakalah ru-
mah itu, atau desa atau kota itu 
yang menolakmu, atau perka-
taanmu, atau kesaksianmu me-
ngenai Aku.

95 Celakalah, Aku berfirman 
lagi, pada rumah itu, atau desa 
atau kota itu yang menolakmu, 
atau perkataanmu, atau kesaksi-
anmu mengenai Aku;

96 Karena Aku, a Yang Mahaku-
asa, telah meletakkan tangan- Ku 
ke atas bangsa- bangsa, untuk 
b mencambuk mereka karena c ke-
jahatan mereka.

97 Dan wabah akan menye-
bar luas, dan tidak akan diambil 
dari bumi sampai Aku telah me-
nuntaskan pekerjaan- Ku, yang 
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 97 a Mat. 24:22.
 98 a Yes. 52:8.
  b Mzm. 96:1;  

Why. 15:3;  
A&P 25:12; 133:56.  
pts Bernyanyi.

 99 a Why. 5:9;  
A&P 43:29.

  b pts Israel.
  c pts Pemilihan.

  d pts Kasih Karunia.
  e pts Perjanjian 

Abraham.
 100 a Why. 20:2–3;  

A&P 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Ef. 1:10;  
A&P 27:13.

  c A&P 45:11–14;  
Musa 7:62–64.  

pts Sion.
  d A&P 76:102; 88:96.
 101 a pts Bumi.
  b pts Kemuliaan.
 102 a pts Belas Kasihan.
  b pts Damai, 

Kedamaian.
 104 a A&P 51:8–9, 12–13.

akan a dipersingkat dalam kebe-
naran—

9 8   S a m p a i  s e m u a  a k a n 
mengenal- Ku, yang tetap ting-
gal, bahkan dari yang terkecil 
sampai yang terbesar, dan akan 
dipenuhi dengan pengetahuan 
tentang Tuhan, dan akan a meli-
hat dengan mata kepala sendiri, 
dan akan mengangkat suara me-
reka, dan dengan suara bersama 
b menyanyikan nyanyian baru 
ini, mengatakan:

99 Tuhan telah membawa kem-
bali Sion;

Tuhan telah a menebus umat- 
Nya, b Israel,

Menurut c pemilihan d kasih ka-
runia,

Yang telah dilaksanakan dengan 
iman

Dan e perjanjian leluhur mereka.
100 Tuhan telah menebus 

umat- Nya;
Dan Setan a diikat dan waktunya 

tidak ada lagi.
Tuhan telah mengumpulkan se-

gala sesuatu menjadi b satu.
Tuhan telah membawa turun 

c Sion dari atas.
Tuhan telah d membawa naik 

Sion dari bawah.
101 a Bumi telah bersalin dan 

menampilkan kekuatannya;

Dan kebenaran ditegakkan da-
lam sanubarinya;

Dan surga telah tersenyum ke 
atasnya;

Dan dia dikenakan b kemuliaan 
Allahnya;

Karena Dia berdiri di tengah 
umat- Nya.

102 Kemuliaan, dan kehor-
matan, dan kuasa, dan daya,

Diyakini milik Allah kita; ka-
rena Dia penuh dengan a be-
las kasihan,

Keadilan, kasih karunia dan ke-
benaran, dan b kedamaian,

Selama- lamanya, Amin.
103 Dan lagi, sesungguhnya, 

sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, adalah perlu bahwa 
setiap orang yang pergi un-
tuk mempermaklumkan Injil 
abadi- Ku, bahwa sejauh mereka 
memiliki keluarga, dan mene-
rima uang sebagai pemberian, 
bahwa mereka hendaknya me-
ngirimkannya kepada mereka 
atau menggunakannya demi 
manfaat mereka, sebagaimana 
Tuhan akan arahkan mereka, ka-
rena demikianlah yang tampak-
nya baik bagi- Ku.

104 Dan biarlah mereka se-
mua yang tidak memiliki ke-
luarga, yang menerima a uang, 
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 105 a pts Miskin—
Miskin dalam harta 
benda materi.

 106 a pts Penemanan.
  b pts Lembut Hati, 

Kelembutan Hati.

 107 a pts Imamat Harun.
 110 a 1 Kor. 12:12–23.
 111 a pts Imam Tinggi.
  b pts Imam, 

Imamat Harun.
  c pts Diaken.

  d pts Pengajar, 
Imamat Harun.

  e pts Berjaga.
 112 a pts Kesejahteraan.
  b A&P 56:16.
 113 a A&P 90:22.

mengirimkannya kepada uskup 
di Sion, atau kepada uskup di 
Ohio, agar boleh dipersucikan 
untuk ditampilkannya wahyu- 
wahyu dan pencetakan darinya, 
dan untuk menegakkan Sion.

105 Dan jika siapa pun akan 
memberikan kepada siapa pun 
darimu sebuah mantel, atau se-
buah pakaian setelan, ambillah 
yang lama dan lemparkanlah itu 
kepada yang a miskin, dan per-
gilah pada jalanmu dengan ber-
sukacita.

106 Dan jika siapa pun di an-
tara kamu kuat di dalam Roh, 
biarlah dia a mengambil ber-
samanya dia yang lemah, agar 
dia boleh diteguhkan dalam se-
gala b kelembutan hati, agar dia 
boleh menjadi kuat juga.

107 Oleh karena itu, ambillah 
bersamamu mereka yang ditah-
biskan pada a imamat yang le-
bih rendah, dan utuslah mereka 
sebelum kamu untuk membuat 
janji, dan untuk mempersiapkan 
jalan, dan untuk memenuhi janji 
yang kamu sendiri tidak sang-
gup penuhi.

108 Lihatlah, inilah cara ba-
gaimana para rasul- Ku, pada 
zaman dahulu, membangun 
gereja- Ku bagi- Ku.

109 Oleh karena itu, biarlah se-
tiap orang berdiri pada jabatan-
nya sendiri, dan bekerja pada 

pemanggilannya sendiri; dan ja-
nganlah biarkan kepala berkata 
kepada kaki bahwa tidak mem-
butuhkan kaki; karena tanpa 
kaki bagaimana tubuh akan 
sanggup berdiri?

110 Juga tubuh membutuh-
kan setiap a anggota, agar se-
mua boleh diteguhkan bersama, 
agar sistemnya boleh tetap sem-
purna.

111 Dan lihatlah, a imam tinggi 
hendaknya melakukan perja-
lanan, dan juga penatua, dan 
juga b imam yang lebih rendah; 
tetapi c diaken dan d pengajar 
hendaknya ditetapkan untuk 
e mengawasi gereja, untuk men-
jadi pelayan rohani tetap bagi 
gereja.

112 Dan uskup, Newel  K. 
 Whitney, juga hendaknya me-
lakukan perjalanan ke sekitar-
nya dan ke antara semua jemaat, 
mencari yang miskin untuk a me-
layani kekurangan mereka de-
ngan b merendahkan hati yang 
kaya dan yang sombong.

113 Dia hendaknya juga mem-
pekerjakan seorang a juru kuasa 
untuk bertanggung jawab dan 
untuk melakukan urusan duni-
awinya sebagaimana akan dia 
arahkan.

114 Walaupun demikian, biar-
lah uskup pergi ke Kota New 
York, juga ke Kota Albany, dan 
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 114 a A&P 1:13–14.
 115 a Luk. 13:35.
 116 a pts Percaya, 

Kepercayaan.
  b Mzm. 22:5;  

1 Ptr. 2:6.
  c Mat. 10:29–31.

 118 a Dan. 2:44–45.
  b Yl. 2:10;  

A&P 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
pts Tanda- Tanda 
Zaman;  
Zaman Akhir.

 119 a A&P 1:12, 35–36; 
29:9–11; 45:59.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

  b pts Milenium.
 120 a pts Alfa dan Omega.

juga ke Kota Boston, dan mem-
peringatkan orang- orang di 
kota- kota itu dengan suara Injil, 
dengan suara nyaring, tentang 
a kemusnahan dan penghapusan 
sama sekali yang menunggu me-
reka jika mereka menolak hal- 
hal ini.

115 Karena jika mereka meno-
lak hal- hal ini jam penghakiman 
mereka sudahlah dekat, dan ru-
mah mereka akan ditinggalkan 
bagi mereka a telantar.

116  Biar lah dia  a percaya 
kepada- Ku dan dia tidak akan 
b dibingungkan; dan selembar 
c rambut dari kepalanya tidak 
akan jatuh ke tanah tanpa di-
perhatikan.

117 Dan sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, sisa dari 
para hamba- Ku, pergilah kamu 
sebagaimana keadaanmu meng-
izinkan, pada beberapa pe-
manggilanmu, ke kota- kota dan 
desa- desa yang besar dan ter-
kemuka, menegur dunia dalam 

kesalehan tentang segala per-
buatan mereka yang tidak saleh 
dan fasik, menyatakan dengan 
jelas dan dengan pengertian pe-
musnahan kekejian pada zaman 
terakhir.

118 Karena, bersamamu fir-
man Tuhan Yang Mahakuasa, 
Aku akan a mengoyak kerajaan- 
kerajaan mereka; Aku tidak ha-
nya akan b mengguncangkan 
tanah, tetapi langit berbintang 
akan bergetar.

119 Karena Aku, Tuhan, telah 
mengulurkan tangan- Ku un-
tuk mengerahkan kuasa surga; 
kamu tidak dapat melihatnya 
sekarang, masih beberapa saat 
lagi dan kamu akan melihatnya, 
dan mengetahui bahwa Aku 
ada, dan bahwa Aku akan a da-
tang dan b memerintah bersama 
umat- Ku.

120 Aku adalah a Alfa dan 
Omega, yang awal dan yang 
akhir. Amin.

BAGIAN 85
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 27 November 1832. Bagian ini adalah kutipan dari sepucuk 
surat Nabi kepada William W. Phelps, yang tinggal di Independence, 
Missouri. Itu menjawab pertanyaan tentang para Orang Suci itu yang 
telah pindah ke Sion tetapi yang belum mengikuti perintah untuk 
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85 1 a A&P 21:1; 47:1; 
69:3–6.

  b A&P 42:30–35.
 3 a pts Mempersucikan.

  b pts Persepuluhan.
  c Mal. 3:10–11, 17;  

A&P 97:25–26.
 5 a pts Kitab Kehidupan.

 6 a 1 Raj. 19:11–12;  
Hel. 5:30–31;  
3 Ne. 11:3–7.

  b Ibr. 4:12.

mempersucikan harta milik mereka dan dengan demikian belum mene
rima warisan mereka menurut ordo yang ditegakkan di dalam Gereja.

1–5, Warisan di Sion akan diterima 
melalui persucian; 6–12, Seseorang 
yang perkasa dan kuat akan mem
berikan kepada para Orang Suci 
warisan mereka di Sion.

Adalah kewajiban juru tulis 
Tuhan, yang telah Dia tetapkan, 
untuk menyimpan sejarah, dan 
a catatan umum gereja tentang 
segala hal yang terjadi di Sion, 
dan tentang mereka semua yang 
b mempersucikan harta milik, 
dan menerima warisan secara 
sah dari uskup;

2 Dan juga cara hidup mereka, 
iman, dan pekerjaan mereka; 
dan juga tentang pemurtad yang 
murtad setelah menerima wa-
risan mereka.

3 Adalah bertentangan dengan 
kehendak dan perintah Allah 
bahwa mereka yang tidak me-
nerima warisan mereka mela-
lui a persucian, sejalan dengan 
hukum- Nya, yang telah Dia be-
rikan, agar Dia boleh b member-
lakukan persepuluhan terhadap 
umat- Nya, untuk mempersiap-
kan mereka terhadap hari c pem-
balasan dan pembakaran, akan 
mendapati nama mereka terdaf-
tar bersama umat Allah.

4 Tidak juga silsilah mereka 
disimpan, atau ditempatkan di 

mana itu boleh ditemukan pada 
catatan atau sejarah gereja apa 
pun.

5 Nama mereka tidak akan dite-
mukan, tidak juga nama leluhur, 
tidak juga nama anak- anak tertu-
lis dalam a kitab hukum Allah, fir-
man Tuhan Semesta Alam.

6 Ya, demikianlah kata a suara 
lembut tenang, yang berbisik 
melalui dan b menusuk segala se-
suatu, dan sering kali membuat 
tulang- tulangku berguncang 
saat menyatakan diri, memfir-
mankan:

7 Dan akan terjadi bahwa Aku, 
Tuhan Allah, akan mengutus se-
seorang yang perkasa dan kuat, 
memegang tongkat rajani keku-
asaan dalam tangannya, menge-
nakan terang sebagai penutup, 
yang mulutnya akan menyua-
rakan perkataan, perkataan ke-
kal; sementara sanubarinya akan 
menjadi sumber kebenaran, un-
tuk menertibkan rumah Allah, 
dan untuk menata menurut la-
han warisan para orang suci 
yang namanya ditemukan, dan 
nama leluhur mereka, dan anak- 
anak mereka, terdaftar dalam ki-
tab hukum Allah.

8 Sementara orang itu, yang 
dipanggil oleh Allah dan di-
tetapkan, yang mengulurkan 
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 8 a 2 Sam. 6:6–7;  
1 Taw. 13:9–10.  
pts Tabut Perjanjian.

 9 a 3 Ne. 24:16;  
Musa 6:5–6.  

pts Kitab Kenangan.
  b A&P 19:5.
 11 a pts Kitab Kehidupan.
  b pts Kemurtadan.
  c pts Ekskomunikasi.

86 1 a Mat. 13:6–43;  
A&P 101:64–67.

 3 a Why. 17:1–9.  
pts Babel.

tangannya untuk menahan a ta-
but Allah, akan jatuh oleh anak 
panah kematian, bagaikan seba-
tang pohon yang dihantam oleh 
berkas kilat yang benderang.

9 Dan mereka semua yang ti-
dak ditemukan tertulis dalam 
a kitab kenangan tidak akan me-
nemukan warisan pada masa 
itu, tetapi mereka akan disisih-
kan, dan bagian mereka akan di-
tetapkan bagi mereka di antara 
yang tidak percaya, dimana ada 
b ratapan dan kertakan gigi.

10 Hal- hal ini bukan aku kata-
kan dari diriku; oleh karena itu, 
sebagaimana Tuhan berfirman, 
Dia akan juga menggenapi.

11 Dan mereka yang dari Ima-
mat Tinggi, yang namanya tidak 
ditemukan tertulis dalam a kitab 
hukum, atau yang ditemukan te-
lah b murtad, atau telah c dising-
kirkan dari gereja, seperti juga 
imamat yang lebih rendah, atau 
para anggota, pada masa itu ti-
dak akan menemukan warisan 
di antara para orang suci Yang 
Mahatinggi;

12 Oleh karena itu, akan dila-
kukan kepada mereka sebagai-
mana kepada anak- anak imam, 
seperti yang akan ditemukan 
tercatat dalam pasal kedua dan 
ayat keenam puluh satu dan dua 
dari Ezra.

BAGIAN 86
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 6 Desember 1832. Wahyu ini diterima saat Nabi sedang me
meriksa ulang dan mengedit naskah terjemahan Alkitab.

1–7, Tuhan memberikan arti per
umpamaan tentang gandum dan 
lalang; 8–11, Dia menjelaskan 
berkat berkat imamat kepada me
reka yang adalah ahli waris sah se
cara daging.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu para 
hamba- Ku, mengenai a perum-
pamaan tentang gandum dan 
lalang:

2 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman, ladang adalah du-
nia, dan para rasul adalah pe-
nabur benih;

3 Dan setelah mereka jatuh 
tertidur penganiaya besar ge-
reja, pemurtad, pelacur, bahkan 
a Babilon, yang menjadikan se-
gala bangsa meminum dari ca-
wannya, yang dalam hatinya 
musuh, bahkan Setan, duduk 
untuk memerintah—lihatlah dia 
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 3 b Why. 12:6, 14.
 4 a pts Zaman Akhir.
 5 a A&P 38:12.
  b pts Panen.
 8 a A&P 113:8.  

pts Imamat 
Melkisedek.

 9 a Abr. 2:9–11.  
pts Perjanjian 
Abraham.

  b Yes. 49:2–3.
 10 a Kis. 3:19–21.  

pts Pemulihan Injil.
 11 a Yes. 49:6.
  b A&P 109:59–67.

menabur lalang; karenanya, la-
lang menghimpit gandum dan 
menghalau b gereja ke padang 
belantara.

4 Tetapi lihatlah, pada a zaman 
terakhir, bahkan sekarang saat 
Tuhan memulai untuk menam-
pilkan firman, dan daunnya 
tumbuh dan masih lembut—

5 Lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, para a ma-
laikat berseru kepada Tuhan si-
ang dan malam, yang siap dan 
menunggu diutus untuk b me-
nuai ladang;

6 Tetapi Tuhan berfirman ke-
pada mereka, janganlah menca-
but lalang saat daunnya masih 
lembut (karena sesungguhnya 
imanmu lemah), agar jangan 
kamu menghancurkan gandum-
nya juga.

7 Oleh karena itu, biarlah gan-
dum dan lalang tumbuh ber-
sama sampai panen matang 
sepenuhnya; kemudian kamu 
hendaknya pertama mengum-
pulkan gandum di antara lalang, 
dan setelah pengumpulan gan-

dum, lihat dan tengoklah, lalang 
diikat dalam berkas- berkas, dan 
ladang yang tertinggal dibakar.

8 Oleh karena itu, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 
dengan siapa a imamat telah ber-
lanjut melalui garis keturunan 
leluhurmu—

9 Karena kamu adalah para 
a ahli waris sah, secara daging, 
dan telah b disembunyikan dari 
dunia bersama Kristus di da-
lam Allah—

10 Oleh karena itu kehidup-
anmu dan imamat tetap tinggal, 
dan mestilah perlu tetap ting-
gal melalui kamu dan garis ke-
turunanmu sampai a pemulihan 
segala sesuatu yang dibicarakan 
oleh mulut semua nabi kudus 
sejak dunia dimulai.

11 Oleh karena itu, diberkati-
lah kamu jika kamu melanjut-
kan dalam kebaikan- Ku, suatu 
a terang bagi orang- orang bu-
kan Israel, dan melalui imamat 
ini, seorang penyelamat bagi 
umat- Ku b Israel. Tuhan telah 
memfirmankannya. Amin.

BAGIAN 87
Wahyu dan nubuat tentang perang, diberikan melalui Joseph Smith 
sang Nabi, di atau di dekat Kirtland, Ohio, 25 Desember 1832. Pada 
waktu ini perbantahan di Amerika Serikat mengenai perbudakan 
dan penghapusan tarif federal South Carolina adalah umum. Sejarah 
Joseph Smith menyatakan bahwa “munculnya kesulitan di antara 
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87 1 a A&P 130:12–13.
 2 a Yl. 3:9–16;  

Mat. 24:6–7;  
A&P 45:26, 63; 63:33.

 3 a A&P 45:68–69.

 4 a A&P 134:12.
 6 a A&P 29:14–21; 45:49.
  b JS—M 1:29.
  c pts Penderaan.
  d pts Dunia—Akhir 

dunia.
 7 a Eter 8:22–24.
  b Yak. 5:4;  

A&P 88:2; 95:7.

bangsa bangsa” menjadi “lebih kelihatan” bagi Nabi “daripada yang 
sebelumnya sejak Gereja mulai melakukan perjalanannya keluar dari 
padang belantara.”

1–4, Perang diramalkan antara 
Negara Bagian Negara Bagian 
Utara dan Negara Bagian Negara 
Bagian Selatan; 5–8, Malapetaka 
besar akan jatuh ke atas seluruh 
penghuni bumi.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan mengenai pepe-
rangan yang akan sesaat lagi 
terjadi, mulai dengan pembe-
rontakan a South Carolina, yang 
pada akhirnya akan berkesu-
dahan dengan kematian dan ke-
getiran banyak jiwa;

2 Dan waktunya akan datang 
bahwa a perang akan dicurah-
kan ke atas segala bangsa, mu-
lai di tempat ini.

3 Karena lihatlah, Negara 
Bagian- Negara Bagian Selatan 
akan terbagi melawan Negara 
Bagian- Negara Bagian Utara, 
dan Negara Bagian- Negara 
 Bagian Selatan akan meminta 
kepada bangsa- bangsa lain, bah-
kan bangsa Britania Raya, seba-
gaimana itu dinamakan, dan 
mereka akan juga meminta ke-
pada bangsa- bangsa lain, supaya 
mempertahankan diri mereka 
melawan bangsa- bangsa lain; 
dan kemudian a perang akan di-
curahkan ke atas segala bangsa.

4 Dan akan terjadi, setelah 
berhari- hari, para a budak akan 
bangkit melawan majikan me-
reka, yang akan dikerahkan dan 
dilatih untuk perang.

5 Dan akan terjadi juga bahwa 
sisanya yang tertinggal di ne-
geri ini akan mengerahkan diri 
mereka, dan akan menjadi amat 
marah, dan akan menyulitkan 
orang- orang bukan Israel de-
ngan kesulitan yang parah.

6 Dan demikianlah, dengan 
pedang dan melalui pertum-
pahan darah penghuni bumi 
akan a berduka nestapa; dan de-
ngan b bencana kelaparan, dan 
wabah, dan gempa bumi, dan 
guntur di langit, dan kilat yang 
dahsyat dan benderang juga, 
penghuni bumi akan dijadikan 
untuk merasakan kemurkaan, 
dan keberangan, dan tangan 
yang c mendera dari seorang 
Allah Yang Mahakuasa, sampai 
pembasmian yang ditetapkan 
telah d mengakhiri sepenuhnya 
segala bangsa;

7 Agar seruan dari para orang 
suci, dan dari a darah para orang 
suci, akan berhenti naik ke da-
lam telinga Tuhan b Sabaot, dari 
bumi, untuk dibalaskan kepada 
musuh mereka.
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 8 a Mat. 24:15;  A&P 45:32; 101:21–22.   b Why. 3:11.

8 Karenanya, a berdirilah kamu 
di tempat- tempat kudus, dan 
janganlah tergerakkan, sampai 

hari Tuhan datang; karena lihat-
lah, itu datang b dengan cepat, 
firman Tuhan. Amin.

BAGIAN 88
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi di Kirtland, 
Ohio, 27 dan 28 Desember 1832, dan 3 Januari 1833. Nabi menun
juk itu sebagai “ ‘daun zaitun’ . . . dipetik dari Pohon Firdaus, pesan 
kedamaian Tuhan kepada kita.” Wahyu ini diberikan setelah para 
imam tinggi di sebuah konferensi berdoa “secara terpisah dan dengan 
bersuara kepada Tuhan untuk mengungkapkan kehendak Nya kepada 
kami mengenai pembangunan Sion.”

1–5, Para Orang Suci yang se
tia menerima Penghibur itu, yang 
adalah janji kehidupan kekal; 6–
13, Segala sesuatu dikendalikan 
dan diatur melalui Terang Kristus; 
14–16, Kebangkitan datang mela
lui Penebusan; 17–31, Kepatuhan 
pada hukum selestial, terestrial, 
atau telestial mempersiapkan ma
nusia untuk masing masing ke
rajaan dan kemuliaan itu; 32–35, 
Mereka yang menghendaki untuk 
tetap tinggal dalam dosa tetap saja 
kotor; 36–41, Semua kerajaan dia
tur melalui hukum; 42–45, Allah 
telah memberikan sebuah hukum 
bagi segala sesuatu; 46–50, Ma
nusia akan memahami bahkan 
Allah; 51–61, Perumpamaan ten
tang orang yang mengutus para 
hambanya ke ladang dan mengun
jungi mereka bergiliran; 62–73, 
Mendekatlah kepada Tuhan, dan 
kamu akan melihat muka Nya; 
74–80, Kuduskanlah dirimu dan 
saling ajarkanlah ajaran kerajaan; 

81–85, Setiap orang yang telah 
diperingatkan hendaknya mem
peringatkan sesamanya; 86–94, 
Tanda tanda, kehebohan unsur 
unsur, dan para malaikat mem
persiapkan jalan bagi kedatangan 
Tuhan; 95–102, Sangkakala ma
laikat memanggil yang mati dalam 
urutan mereka; 103–116, Sang
kakala malaikat mempermaklum
kan pemulihan Injil, kejatuhan 
Babilon, dan pertempuran Allah 
yang besar; 117–126, Upayakanlah 
pembelajaran, tegakkanlah sebuah 
rumah Allah (sebuah bait suci), 
dan kenakanlah pada dirimu ikatan 
kasih amal; 127–141, Tata tertib 
Sekolah Para Nabi dinyatakan, ter
masuk tata cara pembasuhan kaki.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu yang 
telah berhimpun bersama un-
tuk menerima kehendak- Nya 
mengenai kamu:

2 Lihatlah, ini menyenangkan 
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88 2 a Luk. 15:10.
  b Kis. 10:1–4.  

pts Doa.
  c Yak. 5:4; A&P 95:7.
  d pts Kitab Kehidupan.
 3 a Yoh. 14:16.
  b A&P 76:53.  

pts Roh Kudus 
yang Dijanjikan.

 4 a A&P 14:7.
  b pts Kemuliaan 

   Selestial.
 5 a pts Anak Sulung.
 6 a pts Yesus Kristus.
  b A&P 122:8.  

pts Pendamaian.
  c pts Mahatahu.
  d A&P 93:2, 8–39.  

pts Kebenaran;  
Terang Kristus.

 7 a Moro. 7:15–19;  
A&P 84:45.

  b Kej. 1:16.  
pts Penciptaan.

 10 a Musa 2:1.
 11 a pts Pengertian.
 12 a pts Terang Kristus.
  b Yer. 23:24.
 13 a Kol. 1:16–17.
  b Ul. 30:20; A&P 10:70.
  c Ayb. 38;  

A&P 88:36–38.  
pts Hukum.

bagi Tuhanmu, dan para ma-
laikat a bersukacita atas kamu; 
b sedekah dari doa- doamu te-
lah naik ke dalam telinga Tuhan 
c  Sabaot, dan dicatat dalam d ki-
tab nama dari yang dikudus-
kan, bahkan mereka yang dari 
dunia selestial.

3 Karenanya, Aku sekarang 
mengutus ke atas dirimu a Peng-
hibur yang lain, bahkan ke atas 
dirimu teman- teman- Ku, agar 
Dia boleh tinggal dalam ha-
timu, bahkan b Roh Kudus yang 
dijanjikan; Penghibur yang lain 
itu adalah yang sama yang Aku 
janjikan kepada para murid- Ku, 
sebagaimana dicatat dalam ke-
saksian Yohanes.

4 Penghibur ini adalah janji 
yang Aku berikan kepadamu 
akan a kehidupan kekal, bahkan 
b kemuliaan kerajaan selestial.

5 Yang kemuliaan itu adalah 
kemuliaan gereja a Anak Sulung, 
bahkan dari Allah, yang paling 
kudus dari segalanya, melalui 
Yesus Kristus Putra- Nya—

6 a Dia yang naik ke tempat 
yang tinggi, seperti juga Dia 
b turun di bawah segala sesuatu, 
dimana Dia c memahami segala 
sesuatu, agar Dia boleh berada 

dalam segalanya dan melalui se-
gala sesuatu, d terang kebenaran;

7 Yang kebenaran itu bersinar. 
Inilah a terang Kristus. Seperti 
juga Dia berada di matahari, 
dan terang dari matahari, dan 
kuasa darinya yang olehnya itu 
b dijadikan.

8 Seperti juga Dia berada di 
bulan, dan adalah terang dari 
bulan, dan kuasa darinya yang 
olehnya itu dijadikan;

9 Seperti juga terang dari 
bintang- bintang, dan kuasa dari-
nya yang olehnya itu dijadikan;

10 Dan bumi juga, dan kuasa 
darinya, bahkan bumi yang di 
atasnya kamu a berdiri.

11 Dan terang yang bersinar, 
yang memberikanmu terang, 
adalah melalui Dia yang me-
nerangi matamu, yang adalah 
terang yang sama yang menghi-
dupkan a pengertianmu;

12 Yang a terang itu keluar dari 
hadirat Allah untuk b memenuhi 
luasnya ruang—

13 Terang yang berada dalam 
a segala sesuatu, yang memberi-
kan b kehidupan pada segala se-
suatu, yang adalah c hukum yang 
olehnya segala sesuatu diatur, 
bahkan kuasa Allah yang duduk 
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 14 a pts Pendamaian;  
Rencana Penebusan.

 15 a pts Manusia—
Manusia, anak roh 
Bapa Surgawi;  
Roh.

  b pts Tubuh.
  c Kej. 2:7.  

pts Jiwa.
 16 a Alma 11:42.  

pts Kebangkitan.

 17 a pts Miskin.
  b pts Lembut Hati, 

Kelembutan Hati.
  c pts Bumi—Keadaan 

terakhir bumi.
 18 a pts Kemuliaan 

Selestial.
 19 a A&P 130:7–9.
 20 a A&P 38:20.
  b Musa 1:39.  

pts Manusia—

Manusia, berpotensi 
untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi.

  c pts Pengudusan.
 22 a A&P 105:5.
 23 a pts Kemuliaan 

Terestrial.
 24 a pts Kemuliaan 

Telestial.
 25 a pts Bumi.

di atas takhta- Nya, yang berada 
di dada kekekalan, yang berada 
di tengah segala sesuatu.

14 Sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
bahwa melalui a penebusan yang 
dibuat bagimu didatangkanlah 
kebangkitan dari yang mati.

15 Dan a roh dan b tubuh adalah 
c jiwa manusia.

16 Dan a kebangkitan dari yang 
mati adalah penebusan jiwa.

17 Dan penebusan jiwa ada-
lah melalui Dia yang menghi-
dupkan segala sesuatu, yang di 
dada- Nya itu ditetapkan bahwa 
yang a miskin dan yang b lembut 
hati di c bumi akan mewarisinya.

18 Oleh karena itu, itu mestilah 
perlu dikuduskan dari segala ke-
tidaksalehan, agar boleh dipersi-
apkan bagi a kemuliaan selestial;

19 Karena setelah memenuhi 
ukuran penciptaannya, itu akan 
dimahkotai dengan a kemuliaan, 
bahkan dengan kehadiran Allah 
Bapa.

20 Agar tubuh yang dari kera-
jaan selestial boleh a memilikinya 
selama- lamanya; karena, untuk 
b maksud ini itu dijadikan dan di-
ciptakan, dan untuk maksud ini 
mereka c dikuduskan.

21 Dan mereka yang tidak di-
kuduskan melalui hukum yang 
telah Aku berikan kepadamu, 
bahkan hukum Kristus, mesti 
mewarisi kerajaan yang lain, 
bahkan yang dari kerajaan te-
restrial, atau yang dari kerajaan 
telestial.

22 Karena dia yang tidak sang-
gup untuk menanggung a hu-
kum kerajaan selestial tidak 
dapat menanggung kemuliaan 
selestial.

23 Dan dia yang tidak dapat 
menanggung hukum kerajaan 
terestrial tidak dapat menang-
gung a kemuliaan terestrial.

24 Dan dia yang tidak da-
pat menanggung hukum ke-
rajaan telestial tidak dapat 
menanggung a kemuliaan teles-
tial; oleh karena itu dia tidak 
pantas untuk suatu kerajaan 
kemuliaan. Oleh karena itu dia 
mesti menanggung suatu ke-
rajaan yang bukanlah kerajaan  
kemuliaan.

25 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
a bumi menanggung hukum ke-
rajaan selestial, karena meme-
nuhi ukuran penciptaannya, dan 
tidak melanggar hukum—
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 26 a pts Bumi—Keadaan 
terakhir bumi.

  b pts Dunia—
Akhir dunia.

  c 2 Ptr. 3:11–14.  
pts Saleh, Kesalehan.

  d Mat. 5:5;  
A&P 45:58; 59:2; 63:49.

 27 a pts Kebangkitan.
  b 1 Kor. 15:44.

 28 a pts Penghakiman 
Terakhir.

  b A&P 43:32; 63:51;  
101:31.

 29 a pts Kemuliaan 
Selestial;  
Manusia—Manusia, 
berpotensi untuk 
menjadi seperti 
Bapa Surgawi.

 30 a pts Kemuliaan 
Terestrial.

 31 a pts Kemuliaan 
Telestial.

 32 a Alma 11:41–45.
  b pts Hak Pilihan.
 34 a pts Pengudusan.
 35 a pts Pemberontakan.
  b pts Belas Kasihan.
  c pts Keadilan.

26 Karenanya, itu akan a di-
kuduskan; ya, sekalipun akan 
b mati, itu akan dihidupkan lagi, 
dan akan menanggung kuasa 
yang olehnya itu dihidupkan, 
dan yang c saleh akan d mewa-
risinya.

27 Karena sekalipun mereka 
mati, mereka juga akan a bangkit 
lagi, suatu b tubuh rohani.

28 Mereka yang adalah roh 
selestial akan menerima tu-
buh yang sama yang adalah tu-
buh alami; bahkan kamu akan 
menerima tubuhmu, dan a ke-
muliaanmu akan merupakan 
kemuliaan itu yang olehnya tu-
buhmu b dihidupkan.

29 Kamu yang dihidupkan 
oleh bagian dari a kemuliaan se-
lestial pada waktu itu akan me-
nerima yang sama, bahkan suatu 
kegenapan.

30 Dan mereka yang dihidup-
kan oleh bagian dari a kemuliaan 
terestrial pada waktu itu akan 
menerima yang sama, bahkan 
suatu kegenapan.

31 Dan juga mereka yang di-
hidupkan oleh bagian dari a ke-
muliaan telestial pada waktu itu 
akan menerima yang sama, bah-
kan suatu kegenapan.

32 Dan mereka yang tersisa 

juga akan a dihidupkan; walau-
pun demikian, mereka akan 
kembali lagi ke tempat me-
reka sendiri, untuk menikmati 
apa yang mereka b kehendaki 
untuk terima, karena mereka 
tidak menghendaki untuk me-
nikmati apa yang mereka boleh  
terima.

33 Karena apakah itu meng-
untungkan seseorang jika suatu 
karunia dilimpahkan ke atas di-
rinya, dan dia tidak menerima 
karunia itu? Lihatlah, dia tidak 
bersukacita dalam apa yang di-
berikan kepadanya, tidak juga 
bersukacita dalam dirinya yang 
adalah pemberi karunia itu.

34 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, apa 
yang diatur oleh hukum juga di-
lestarikan oleh hukum dan di-
sempurnakan dan a dikuduskan 
oleh yang sama.

35 Apa yang a melanggar hu-
kum, dan tidak menurut pada 
hukum, tetapi berupaya untuk 
menjadi hukum baginya sendiri, 
dan menghendaki untuk tinggal 
dalam dosa, dan sepenuhnya 
tinggal dalam dosa, tidak dapat 
dikuduskan oleh hukum, tidak 
juga oleh b belas kasihan, c ke-
adilan, tidak juga penghakiman. 
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 35 d Why. 22:11;  
1 Ne. 15:33–35;  
2 Ne. 9:16;  
Alma 7:21.

 37 a A&P 78:15.
 38 a A&P 88:13.
 39 a A&P 130:20–21.
  b pts Pembenaran.
 40 a pts Kecerdasan.

  b pts Kebijaksanaan.
  c pts Kebenaran.
  d pts Kebajikan.
  e pts Terang Kristus.
  f pts Iba.
 41 a 1 Yoh. 3:20;  

1 Ne. 9:6;  
2 Ne. 9:20;  
A&P 38:1–3.  

pts Mahatahu.
 42 a Dan. 2:20–22;  

Abr. 3:4–19.
 44 a pts Terang Kristus.
  b Mzm. 90:4;  

2 Ptr. 3:8.
 45 a Kej. 1:16;  

Abr. 4:16.

Oleh karena itu, mereka mesti-
lah tetap saja d kotor.

36 Semua kerajaan memiliki 
sebuah hukum yang diberikan;

37 Dan ada banyak a kerajaan; 
karena tidak ada ruang yang di 
dalamnya tidak ada kerajaan; 
dan tidak ada kerajaan yang di 
dalamnya tidak ada ruang, apa-
kah suatu kerajaan yang lebih 
besar atau yang lebih kecil.

38 Dan pada setiap kerajaan 
diberikan sebuah a hukum; dan 
pada setiap hukum ada batasan 
tertentu juga dan syarat- syarat.

39 Semua makhluk yang tidak 
menuruti a syarat- syarat itu ti-
daklah b dibenarkan.

40 Karena a kecerdasan meng-
ikatkan diri pada kecerdasan; 
b kebijaksanaan menerima ke-
bijaksanaan; c kebenaran me-
meluk kebenaran; d kebajikan 
mengasihi kebajikan; e terang 
mengikatkan diri pada terang; 
belas kasihan memiliki f rasa iba 
pada belas kasihan dan menun-
tut hak atas miliknya; keadilan 
melanjutkan lintasannya dan 
menuntut hak atas miliknya; 
penghakiman pergi ke hadapan 
muka Dia yang duduk di atas 
takhta dan mengatur dan melak-
sanakan segala sesuatu.

41 Dia a memahami segala 

sesuatu, dan segala sesuatu ada 
di hadapan- Nya, dan segala se-
suatu ada di sekitar- Nya; dan 
Dia melebihi segala sesuatu, dan 
dalam segala sesuatu, dan ada-
lah melalui segala sesuatu, dan 
adalah di sekitar segala sesuatu; 
dan segala sesuatu terjadi oleh 
Dia, dan dari Dia, bahkan Allah, 
selama- lamanya.

42 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Dia 
telah memberikan hukum bagi 
segala sesuatu, yang melalui-
nya itu bergerak pada a waktu-
nya dan masanya;

43 Dan lintasannya tetap, bah-
kan lintasan dari langit dan 
bumi, yang meliputi bumi dan 
seluruh planet.

44 Dan itu memberikan a terang 
pada satu sama lain pada wak-
tunya dan pada masanya, pada 
menitnya, pada jamnya, pada 
harinya, pada minggunya, pada 
bulannya, pada tahunnya— 
semuanya ini adalah b satu ta-
hun bagi Allah, tetapi tidak bagi  
manusia.

45 Bumi bergulir pada sayap-
nya, dan a matahari memberikan 
terangnya pada siang hari, dan 
bulan memberikan terangnya 
pada malam hari, dan bintang- 
bintang juga memberikan 
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 45 b A&P 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

Musa 1:27–28; 6:63;  
Abr. 3:21.

 48 a Yoh. 1:11;  
3 Ne. 9:16;  
A&P 39:1–4.

 49 a A&P 6:21; 50:23–24;  

84:45–47.
  b Yoh. 17:3;  

A&P 93:1, 28.

terangnya, ketika bergulir pada 
sayapnya dalam kemuliaannya, 
di tengah b kuasa Allah.

46 Dengan apa akan Aku per-
samakan kerajaan- kerajaan ini, 
agar kamu boleh mengerti?

47 Lihatlah, semuanya ini ada-
lah kerajaan, dan siapa pun 
yang telah melihat yang mana 
saja atau yang terkecil dari ini 
telah a melihat Allah bergerak 
dalam keagungan dan kuasa- 
Nya.

48 Aku berfirman kepadamu, 
dia telah melihat- Nya; walau-
pun demikian, Dia yang datang 
kepada a umat milik- Nya tidak-
lah dipahami.

49 a Terang bersinar dalam ke-
gelapan, dan kegelapan itu tidak 
memahaminya; walaupun demi-
kian, harinya akan datang ketika 
kamu akan b memahami bahkan 
Allah, karena dihidupkan di da-
lam Dia dan oleh Dia.

50 Pada waktu i tu kamu 
akan tahu bahwa kamu telah 
melihat- Ku, bahwa Aku ada, 
dan bahwa Aku adalah terang 
sejati yang berada dalam dirimu, 
dan bahwa kamu berada di da-
lam Aku; jika tidak kamu tidak 
dapat makmur.

51 Lihatlah, Aku akan mem-
persamakan kerajaan- kerajaan 
ini dengan seorang pria yang 
memiliki sebuah ladang, dan 
dia mengutus para hambanya 

ke ladang untuk menggali di la-
dang itu.

52 Dan dia berkata kepada yang 
pertama: Pergilah kamu dan be-
kerjalah di ladang, dan pada jam 
yang pertama aku akan datang 
kepadamu, dan kamu akan me-
lihat sukacita air muka- Ku.

53 Dan dia berkata kepada 
yang kedua: Pergilah kamu juga 
ke ladang, dan pada jam yang ke-
dua aku akan mengunjungimu 
dengan sukacita air muka- Ku.

54 Dan juga kepada yang ke-
tiga, mengatakan: aku akan me-
ngunjungimu;

55 Dan kepada yang keempat, 
dan seterusnya hingga yang ke-
dua belas.

56 Dan tuan dari ladang itu 
pergi kepada yang pertama 
pada jam yang pertama, dan 
tinggal bersamanya seluruh jam 
itu, dan dia dibuat gembira de-
ngan terang air muka tuannya.

57 Dan kemudian dia menarik 
diri dari yang pertama agar dia 
boleh mengunjungi yang kedua 
juga, dan yang ketiga, dan yang 
keempat, dan seterusnya hingga 
yang kedua belas.

58 Dan demikianlah mereka se-
mua menerima terang air muka 
tuan mereka, setiap orang pada 
jamnya, dan pada waktunya, 
dan pada masanya—

59 Mulai dari yang pertama, 
dan seterusnya hingga yang 
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 59 a Mat. 20:1–16.
 61 a A&P 76:24.
 62 a A&P 84:63; 93:45.
  b pts Merenungkan.
  c Yes. 55:6; Yak. 1:5;  

A&P 46:7.
 63 a Za. 1:3; Yak. 4:8;  

Why. 3:20.
  b 1 Taw. 28:9;  

Eter 12:41;  
A&P 101:38.

  c A&P 4:7; 49:26.
 64 a pts Doa.
  b A&P 18:18; 46:28–30.
 65 a Yak. 4:3.
  b A&P 63:7–11.
 66 a Yes. 40:3;  

1 Ne. 17:13;  
Alma 5:37–38;  
A&P 128:20.

  b pts Roh Kudus;  
Terang Kristus.

  c pts Kebenaran.
 67 a Mat. 6:22;  

Luk. 11:34–36;  
A&P 82:19.

  b Yoh. 7:18.
  c Ams. 28:5;  

A&P 93:28.  
pts Karunia 
Pembedaan.

 68 a pts Pengudusan.
  b pts Pikiran.

a terakhir, dan dari yang tera-
khir hingga yang pertama, dan 
dari yang pertama hingga yang 
terakhir;

60 Setiap orang pada urutan-
nya sendiri, sampai jamnya sele-
sai, bahkan menurut yang telah 
tuannya perintahkan kepada-
nya, agar tuannya boleh dimu-
liakan dalam dirinya, dan dia 
dalam diri tuannya, agar mereka 
semua boleh dimuliakan.

61 Oleh karena itu, dengan per-
umpamaan ini Aku akan mem-
persamakan semua kerajaan ini, 
dan a penghuninya—setiap ke-
rajaan pada jamnya, dan pada 
waktunya, dan pada masanya, 
bahkan menurut ketetapan yang 
telah Allah buat.

62 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
a teman- teman- Ku, Aku ting-
galkan firman ini bersamamu 
untuk b direnungkan dalam ha-
timu, dengan perintah ini yang 
Aku berikan kepadamu, bahwa 
kamu hendaknya c meminta 
kepada- Ku saat Aku dekat—

63 a Mendekatlah kepada- Ku 
dan Aku akan mendekat kepa-
damu; b carilah Aku dengan tekun 
dan kamu akan c menemukan-  

Ku; mintalah, dan kamu akan 
menerima; ketuklah, dan akan 
dibukakan bagimu.

64 Apa pun yang kamu a minta 
kepada Bapa dalam nama- Ku 
akan diberikan kepadamu, yang 
adalah b perlu bagimu;

65 Dan jika kamu meminta apa 
pun yang tidak a perlu bagimu, 
itu akan berbalik bagi b penghu-
kumanmu.

66 Lihatlah, apa yang kamu 
dengar adalah seperti a suara 
seseorang berseru di padang 
belantara—di padang belan-
tara, karena kamu tidak dapat 
melihat- Nya—suara- Ku, karena 
suara- Ku adalah b Roh; Roh- Ku 
adalah kebenaran; c kebenaran 
tetap tinggal dan tidak memiliki 
akhir; dan jika berada dalam di-
rimu akan berlimpah ruah.

67 Dan jika pandanganmu 
a tunggal pada b kemuliaan- Ku, 
seluruh tubuhmu akan dipe-
nuhi dengan terang, dan tidak 
akan ada kegelapan dalam di-
rimu; dan tubuh itu yang dipe-
nuhi dengan terang c memahami 
segala sesuatu.

68 Oleh karena itu, a kudus-
kanlah dirimu agar b pikiranmu 
menjadi tunggal kepada Allah, 
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 68 c A&P 67:10–13; 
93:1; 97:15–17.

 69 a Mat. 12:36;  
Mosia 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b A&P 59:15; 88:121.
 71 a pts Memperingatkan.
 74 a Mat. 20:1, 16.
  b Im. 20:7–8;  

3 Ne. 19:28–29;  
A&P 50:28–29; 133:62.

  c pts Bersih dan 
Tidak Bersih.

  d Eter 12:37.
 75 a pts Bapa di Surga;  

Ke- Allah- an—Allah 
Bapa;  
Manusia—Manusia, 

anak roh Bapa 
Surgawi.

 76 a pts Doa.
  b pts Puasa.
 77 a pts Mengajar.
  b pts Ajaran Kristus.
 78 a pts Kasih Karunia.
  b A&P 88:118; 

90:15; 93:53.

dan masanya akan datang ke-
tika kamu akan c melihat- Nya; 
karena Dia akan menyibakkan 
muka- Nya kepadamu, dan itu 
akan terjadi pada waktu- Nya 
sendiri, dan dengan cara- Nya 
sendiri, dan menurut kehendak- 
Nya sendiri.

69 Ingatlah janji yang besar dan 
terakhir yang telah Aku buat ke-
padamu; buanglah pikiranmu 
yang a tak berguna dan b gelak 
tawamu yang berlebihan jauh 
darimu.

70 Tinggallah kamu, tinggallah 
kamu di tempat ini, dan adakan-
lah suatu sidang khusyuk, bah-
kan dari mereka yang adalah 
pekerja yang pertama di dalam 
kerajaan yang terakhir ini.

71 Dan biarlah mereka yang te-
lah mereka a peringatkan dalam 
perjalanan mereka meminta ke-
pada Tuhan, dan merenungkan 
peringatan itu dalam hati me-
reka yang telah mereka terima, 
untuk suatu masa yang singkat.

72 Lihatlah, dan tengoklah, 
Aku akan mengurus kawan-
anmu, dan akan mengangkat 
para penatua dan mengutus ke-
pada mereka.

73 Lihatlah, Aku akan mem-
pergegas pekerjaan- Ku pada 
waktunya.

74 Dan Aku memberi kepa-
damu, yang adalah para a pekerja 
yang pertama di dalam kerajaan 
yang terakhir ini, sebuah perin-
tah agar kamu berhimpun ber-
sama, dan mengatur dirimu, dan 
mempersiapkan dirimu, dan 
b menguduskan dirimu; ya, me-
murnikan hatimu, dan c member-
sihkan tanganmu dan kakimu 
di hadapan- Ku, agar Aku boleh 
menjadikanmu d bersih;

75 Agar Aku boleh bersaksi ke-
pada a Bapamu, dan Allahmu, 
dan Allah- Ku, bahwa kamu ber-
sih dari darah angkatan yang 
jahat ini; agar Aku boleh meng-
genapi janji ini, janji yang besar 
dan terakhir ini, yang telah Aku 
buat kepadamu, bilamana Aku 
kehendaki.

76 Juga, Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah agar 
kamu hendaknya melanjutkan 
dalam a doa dan b puasa sejak mu-
lai waktu ini.

77 Dan Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah agar 
kamu hendaknya saling a meng-
ajarkan b ajaran kerajaan.

78 Mengajarlah kamu dengan 
tekun dan a kasih karunia- Ku 
akan menyertaimu, agar kamu 
boleh b diberi petunjuk dengan 
lebih sempurna dalam teori, 
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 79 a pts Langit.
  b pts Perang.
 81 a pts Bersaksi.
  b A&P 63:58.  

pts Memperingatkan.
 83 a Ul. 4:29–31;  

Yer. 29:12–14;  
A&P 54:10.

  b Alma 37:35.
 84 a JS—S 1:41.
  b Yes. 8:16–17.
 85 a Mat. 24:15.
  b A&P 11:15.
  c 1 Ne. 12:10–11;  

Yakub 1:19; 2:2;  
A&P 112:33.  

pts Murni, 
Kemurnian.

 86 a Mosia 5:8.  
pts Kemerdekaan.

  b Yoh. 8:36.  
pts Bebas, Kebebasan;  
Hak Pilihan.

  c Gal. 5:1.

dalam asas, dalam ajaran, da-
lam hukum Injil, dalam segala 
sesuatu yang berkaitan dengan 
kerajaan Allah, yang perlu ba-
gimu untuk dimengerti;

79 Tentang apa yang baik di 
a langit maupun di bumi, dan 
di bawah tanah; apa yang te-
lah terjadi, apa yang terjadi, 
apa yang mesti terjadi sesaat 
lagi; apa yang ada di negeri 
sendiri, apa yang ada di ne-
geri lain; b peperangan dan ke-
bingungan bangsa- bangsa, 
penghakiman yang ada di atas 
negeri; dan pengetahuan juga 
tentang negara- negara dan ten-
tang kerajaan- kerajaan—

80 Agar kamu boleh dipersiap-
kan dalam segala sesuatu ketika 
Aku akan mengutusmu lagi un-
tuk mengembangkan pemang-
gilan yang kepadanya Aku telah 
memanggilmu, dan misi yang 
dengannya Aku telah memberi 
kewenangan kepadamu.

81 Lihatlah,  Aku mengu-
tusmu keluar untuk a bersaksi 
dan memperingatkan orang- 
orang, dan adalah sepatutnya 
bagi setiap orang yang telah di-
peringatkan untuk b memperi-
ngatkan sesamanya.

82 Oleh karena itu, mereka 
ditinggalkan tanpa dalih, dan 

dosa- dosa mereka berada di atas 
kepala mereka sendiri.

83 Dia yang a mencari- Ku b sejak 
dini akan menemukan- Ku, dan 
tidak akan ditinggalkan.

84 Oleh karena itu, tinggallah 
kamu, dan bekerjalah dengan 
tekun, agar kamu boleh disem-
purnakan dalam pelayananmu 
untuk pergi ke antara a orang- 
orang bukan Israel untuk ter-
akhir kalinya, sebanyak yang 
mulut Tuhan akan sebutkan, 
untuk b mengikat hukum dan 
memeteraikan kesaksian, dan 
untuk mempersiapkan para 
orang suci bagi jam pengha-
kiman yang akan datang;

85 Agar jiwa mereka boleh lolos 
dari kemurkaan Allah, a pemus-
nahan kekejian yang menunggu 
yang jahat, baik di dunia ini 
maupun di dunia yang akan da-
tang. Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, biarlah mereka 
yang bukan para penatua yang 
pertama melanjutkan di dalam 
kebun sampai mulut Tuhan akan 
b memanggil mereka, karena 
waktu mereka masih belum da-
tang; pakaian mereka tidaklah 
c bersih dari darah angkatan ini.

86 Tinggallah kamu dalam a ke-
merdekaan dengan apa kamu 
dijadikan b bebas; c janganlah li-
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 86 d pts Dosa.
  e Ayb. 17:9; Mzm. 24:4;  

Alma 5:19.
 87 a Yes. 13:4–13.
  b A&P 43:18.
  c Yl. 2:10;  

A&P 45:42; 133:49.
  d Why. 6:12.
  e Yl. 3:15.

 89 a A&P 45:33.
 90 a Why. 8:5;  

A&P 43:17–25.
 91 a A&P 45:26.
 92 a Why. 8:13;  

A&P 133:17.
  b Mat. 25:1–13;  

A&P 33:17; 133:10, 19.
 93 a Mat. 24:30;  

Luk. 21:25–27.  
pts Tanda- Tanda 
Zaman.

 94 a pts Iblis—Gereja iblis.
  b 1 Ne. 13:4–9.
  c Why. 17:5.
  d Why. 14:8.
  e Mat. 13:38.

batkan dirimu dalam d dosa, te-
tapi biarlah tanganmu e bersih, 
sampai Tuhan datang.

8 7   K a re n a  t i d a k  s a m p a i 
berhari- hari setelah ini dan 
a tanah akan b bergetar dan 
terhuyung- huyung kian kemari 
seperti seorang pemabuk; dan 
c matahari akan menyembunyi-
kan mukanya, dan akan meno-
lak untuk memberikan terang; 
dan bulan akan bermandikan 
d darah; dan e bintang- bintang 
akan menjadi amat marah, dan 
akan mencampakkan diri seperti 
buah ara yang jatuh dari sebuah 
pohon ara.

88 Dan setelah kesaksianmu 
datanglah kemurkaan dan ke-
berangan ke atas orang- orang.

89 Karena setelah kesaksianmu 
datanglah kesaksian a gempa 
bumi, yang akan menyebabkan 
rintihan di tengahnya, dan ma-
nusia akan jatuh ke atas tanah 
dan tidak akan sanggup untuk 
berdiri.

90 Dan juga datanglah kesak-
sian a suara guntur, dan suara ki-
lat, dan suara angin ribut, dan 
suara ombak laut yang mengge-
lombangkan dirinya melampaui 
batasannya.

91 Dan segala sesuatu akan 
berada dalam a huru- hara; dan 

pastilah, hati  orang- orang 
akan menciut; karena rasa ta-
kut akan datang ke atas semua  
orang.

92 Dan para a malaikat akan ter-
bang di tengah langit, berseru 
dengan suara nyaring, membu-
nyikan sangkakala Allah, me-
ngatakan: Bersiaplah kamu, 
bersiaplah kamu, hai penghuni 
bumi; karena penghakiman 
Allah kita telah datang. Lihatlah, 
dan tengoklah, b Mempelai Laki- 
Laki datang; pergilah kamu ke-
luar untuk menemui- Nya.

93 Dan dengan segera akan 
tampak suatu a tanda besar di la-
ngit, dan semua orang akan me-
lihatnya bersama.

94 Dan malaikat yang lain akan 
membunyikan sangkakalanya, 
mengatakan: a Gereja yang b be-
sar itu, c induk kekejian, yang 
menjadikan segala bangsa me-
minum anggur kemurkaan d per-
cabulannya, yang menganiaya 
para orang suci Allah, yang me-
numpahkan darah mereka—dia 
yang duduk di atas banyak pera-
iran, dan di atas pulau- pulau di 
laut—lihatlah, dia adalah e lalang 
bumi; dia diikat dalam berkas- 
berkas; ikatannya dibuat kuat, 
tak seorang pun dapat mele-
paskannya; oleh karena itu, dia 
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 94 f A&P 64:23–24; 
101:23–25.  
pts Bumi—
Pembersihan bumi.

 95 a A&P 38:12.
  b Why. 6:14.
  c pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
 96 a 1 Tes. 4:16–17.

 97 a A&P 29:13; 45:45–46; 
133:56.  
pts Kebangkitan.

 98 a 1 Kor. 15:23.
 99 a A&P 76:73; 138:8.  

pts Keselamatan 
bagi yang Mati.

  b 1 Ptr. 4:6.
 100 a Why. 20:12–13;  

Alma 11:41;  
A&P 43:18; 76:85.

  b pts Penghukuman.
 101 a Why. 20:5.
  b pts Milenium.
 102 a pts Kotor, Kekotoran.
 103 a Why. 14:6–7.  

pts Pemulihan Injil.

siap untuk f dibakar. Dan dia 
akan membunyikan sangkakala-
nya baik lama maupun nyaring, 
dan segala bangsa akan mende-
ngarnya.

95 Dan akan ada a keheningan 
di langit untuk kurun waktu se-
tengah jam; dan segera setelah-
nya tirai langit akan dikuakkan, 
bagaikan sebuah b gulungan per-
kamen yang dikuakkan sete-
lah digulung, dan c muka Tuhan 
akan disibakkan;

96 Dan para orang suci yang 
berada di atas bumi, yang hidup, 
akan dihidupkan dan a diangkat 
untuk menemui- Nya.

97 Dan mereka yang telah ti-
dur di dalam kubur mereka akan 
a tampil, karena kubur mereka 
akan dibuka; dan mereka juga 
akan diangkat untuk menemui- 
Nya di tengah tiang langit—

98 Mereka adalah milik Kristus, 
a buah- buah pertama, mereka 
yang akan turun bersama- Nya 
terlebih dahulu, dan mereka 
yang berada di atas bumi dan 
di dalam kubur mereka, yang 
adalah yang pertama diangkat 
untuk menemui- Nya; dan se-
mua ini melalui suara dari bu-
nyi sangkakala malaikat Allah.

99 Dan setelah ini malaikat 
yang lain akan membunyikan, 

yang adalah sangkakala kedua; 
dan kemudian datanglah pene-
busan mereka yang adalah milik 
Kristus pada kedatangan- Nya; 
yang telah menerima bagian me-
reka di dalam a penjara itu yang 
dipersiapkan bagi mereka, agar 
mereka boleh menerima Injil, 
dan b dihakimi menurut manusia 
dalam daging.

100 Dan lagi, sangkakala yang 
lain akan berbunyi, yang adalah 
sangkakala ketiga; dan kemu-
dian datanglah a roh orang- orang 
yang akan dihakimi, dan dite-
mukan berada di bawah b peng-
hukuman;

101 Dan ini adalah sisa dari 
a yang mati; dan mereka tidak 
hidup lagi sampai b seribu tahun 
berakhir, tidak juga lagi, sampai 
akhir bumi.

102 Dan sangkakala yang lain 
akan berbunyi, yang adalah 
sangkakala keempat, mengata-
kan: Ada ditemukan di antara 
mereka yang mesti tetap tinggal 
sampai hari yang besar dan ter-
akhir itu, bahkan sampai akhir, 
yang akan tetap saja a kotor.

103 Dan sangkakala yang lain 
akan berbunyi, yang adalah 
sangkakala kelima, yang adalah 
malaikat kelima yang memer-
cayakan a Injil abadi—terbang 
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di tengah langit, kepada segala 
bangsa, kaum, bahasa, dan kha-
layak;

104 Dan ini akan menjadi bu-
nyi sangkakalanya, mengata-
kan kepada semua orang, baik 
di langit maupun di bumi, dan 
yang berada di bawah tanah—
karena a setiap telinga akan men-
dengarnya, dan setiap lutut akan 
b bertekuk, dan setiap lidah akan 
mengakui, saat mereka men-
dengar bunyi sangkakala itu, 
mengatakan: c Takutlah kepada 
Allah, dan berikanlah kemulia- 
an kepada Dia yang duduk di 
atas takhta, selama- lamanya; ka-
rena jam penghakiman- Nya te-
lah datang.

105 Dan lagi, malaikat yang 
lain akan membunyikan sang-
kakalanya, yang adalah malai-
kat keenam, mengatakan: Dia 
a terjatuh yang menjadikan se-
gala bangsa meminum anggur 
kemurkaan percabulannya; dia 
terjatuh, terjatuh!

106 Dan lagi, malaikat yang 
lain akan membunyikan sang-
kakalanya, yang adalah malaikat 
ketujuh, mengatakan: Telah sele-
sai; telah selesai! a Anak Domba 
Allah telah b mengatasi dan 
c menginjak- injak alat pemeras 
anggur seorang diri, bahkan 

alat pemeras anggur dari kedah-
syatan kemurkaan Allah Yang 
Mahakuasa.

107 Dan kemudian para ma-
laikat akan dimahkotai dengan 
kemuliaan daya- Nya, dan para 
a orang suci akan dipenuhi de-
ngan b kemuliaan- Nya, dan me-
nerima c warisan mereka dan 
dijadikan d setara dengan- Nya.

108 Dan kemudian malaikat 
pertama akan kembali mem-
bunyikan sangkakalanya di te-
linga dari segala yang hidup, 
dan a mengungkapkan tindakan 
rahasia manusia, dan pekerjaan 
dahsyat Allah pada b seribu ta-
hun pertama.

109 Dan kemudian malaikat ke-
dua akan membunyikan sangka-
kalanya, dan mengungkapkan 
tindakan rahasia manusia, dan 
pikiran dan maksud hati mereka, 
dan pekerjaan dahsyat Allah 
pada seribu tahun kedua—

110 Dan seterusnya, sampai 
malaikat ketujuh akan membu-
nyikan sangkakalanya; dan dia 
akan berdiri di atas tanah dan di 
atas laut, dan bersumpah dalam 
nama Dia yang duduk di atas 
takhta, bahwa tidak akan ada 
a waktu lagi; dan b Setan akan di-
ikat, ular tua itu, yang disebut 
iblis, dan tidak akan dilepaskan 

 104 a Why. 5:13.
  b Yes. 45:23;  

Flp. 2:9–11.
  c pts Khidmat;  

Takut—Takut 
akan Allah.

 105 a Why. 14:8;  
A&P 1:16.

 106 a pts Anak Domba 

Allah.
  b 1 Kor. 15:25.
  c Yes. 63:3–4;  

Why. 19:15;  
A&P 76:107; 133:50.

 107 a pts Orang Suci.
  b pts Kemuliaan 

Selestial.
  c pts Permuliaan.

  d A&P 76:95.
 108 a Alma 37:25;  

A&P 1:3.
  b A&P 77:6–7.
 110 a A&P 84:100.
  b Why. 20:1–3;  

1 Ne. 22:26;  
A&P 101:28.  
pts Iblis.
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 110 c pts Milenium.
 111 a A&P 29:22; 43:30–31.
 112 a pts Mikhael.
 114 a Why. 16:14.
 115 a Yes. 14:12–17;  

Musa 4:1–4.
 116 a pts Pengudusan;  

Permuliaan.

  b Why. 21:4;  
Alma 11:45; 12:18;  
A&P 63:49.  
pts Baka, Kebakaan.

 117 a A&P 109:6.
 118 a A&P 88:76–80.  

pts Mengajar.
  b pts Kebijaksanaan.

  c A&P 55:4; 109:7, 14.
 119 a A&P 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
pts Bait Suci.

 121 a A&P 43:34; 100:7.
  b A&P 59:15; 88:69.
  c pts Badani.
  d pts Kesombongan.

untuk kurun waktu c seribu ta-
hun.

111 Dan kemudian dia akan 
a dilepaskan untuk suatu masa 
yang singkat, agar dia boleh 
 mengumpulkan bersama pasuk-
annya.

112 Dan a Mikhael, malaikat 
ketujuh, bahkan penghulu ma-
laikat, akan mengumpulkan ber-
sama pasukannya, bahkan bala 
tentara surga.

113 Dan iblis akan mengum-
pulkan bersama pasukannya; 
bahkan bala tentara neraka, dan 
akan naik untuk bertempur me-
lawan Mikhael dan pasukannya.

114 Dan kemudian datanglah 
a pertempuran Allah yang besar; 
dan iblis dan pasukannya akan 
dibuang ke dalam tempat me-
reka sendiri, sehingga mereka 
tidak akan memiliki kuasa atas 
para orang suci lagi sama sekali.

115 Karena Mikhael akan ber-
perang bagi pertempuran me-
reka, dan akan mengatasi dia 
yang a mengupayakan takhta Dia 
yang duduk di atas takhta, bah-
kan Anak Domba.

116 Inilah kemuliaan Allah, 
dan yang a dikuduskan; dan me-
reka tidak akan lagi melihat b ke-
matian.

117 Oleh karena itu, sesung-
guhnya Aku berfirman ke-

padamu, a teman- teman- Ku, 
adakanlah sidang khusyukmu, 
seperti yang telah Aku perintah-
kan kepadamu.

118 Dan karena semua orang ti-
dak memiliki iman, carilah kamu 
dengan tekun dan saling a ajar-
kanlah kata- kata b kebijaksanaan; 
ya, carilah kamu dari c buku- buku 
terbaik kata- kata kebijaksanaan; 
upayakanlah pembelajaran, bah-
kan melalui penelaahan dan juga 
melalui iman.

119 Aturlah dirimu; persiap-
kanlah setiap hal yang dibutuh-
kan; dan tegakkanlah sebuah 
a rumah, bahkan rumah doa, 
rumah puasa, rumah iman, 
rumah pembelajaran, rumah 
ke muliaan, rumah ketertiban, 
rumah Allah;

120 Agar masukmu boleh da-
lam nama Tuhan; agar kelu-
armu boleh dalam nama Tuhan; 
agar semua salammu boleh da-
lam nama Tuhan, dengan tangan 
terangkat kepada Yang Maha-
tinggi.

121 Oleh karena itu, a berhenti-
lah dari segala pembicaraanmu 
yang tak berguna, dari segala 
b gelak tawa, dari segala c has-
ratmu yang penuh nafsu, dari 
segala d kesombongan dan ke-
sembronoanmu, dan dari segala 
perbuatanmu yang jahat.
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122 Tetapkanlah dari antara 
kamu sendiri seorang pengajar, 
dan janganlah biarkan semua 
menjadi pembicara pada waktu 
yang sama; tetapi biarlah sese-
orang berbicara pada satu ke-
sempatan dan biarlah semua 
mendengarkan perkataannya, 
agar ketika semua telah berbi-
cara maka semua boleh diteguh-
kan oleh semuanya, dan agar 
setiap orang boleh memiliki hak 
istimewa yang setara.

123 Pastikanlah bahwa kamu 
saling a mengasihi; berhentilah 
menjadi b serakah; belajarlah 
untuk saling memberi sebagai-
mana yang Injil tuntut.

124 Berhentilah a bermalas- 
malas; berhentilah menjadi ti-
dak bersih; berhentilah saling 
b mencari kesalahan; berhentilah 
tidur lebih lama daripada yang 
dibutuhkan; pergilah ke pemba-
ringanmu awal, agar kamu bo-
leh tidak letih; bangunlah awal, 
agar tubuhmu dan pikiranmu 
boleh disegarkan.

125 Dan melebihi segala sesu-
atu, kenakanlah pada dirimu 
ikatan a kasih amal, seperti de-
ngan sebuah jubah, yang ada-
lah ikatan kesempurnaan dan 
b kedamaian.

126 a Berdoalah selalu, agar 
kamu boleh tidak melemah, 
sampai Aku b datang. Lihatlah, 

dan tengoklah, Aku akan datang 
dengan cepat, dan menerimamu 
bagi diri- Ku. Amin.

127 Dan lagi, tata tertib dari 
rumah yang dipersiapkan bagi 
presidensi a sekolah para nabi, 
ditegakkan untuk petunjuk 
mereka dalam segala hal yang 
perlu bagi mereka, bahkan bagi 
semua b pejabat gereja, atau de-
ngan perkataan lain, mereka 
yang dipanggil pada pelayanan 
di dalam gereja, mulai dari 
imam tinggi, bahkan hingga 
 diaken—

128 Dan ini akan menjadi tata 
tertib dari rumah presidensi 
sekolah: Dia yang ditetapkan 
untuk menjadi presiden, atau 
pengajar, akan didapati berdiri 
pada tempatnya, di dalam ru-
mah yang akan dipersiapkan 
baginya.

129 Oleh karena itu, dia akan 
menjadi yang pertama di dalam 
rumah Allah, di sebuah tempat 
di mana jemaat di dalam ru-
mah itu boleh mendengar per-
kataannya dengan saksama dan 
dengan jernih, tidak dengan 
pembicaraan yang nyaring.

130 Dan ketika dia datang ke 
dalam rumah Allah, karena dia 
hendaknya menjadi yang per-
tama di dalam rumah itu—lihat-
lah, ini adalah indah, agar dia 
boleh menjadi teladan—

 123 a pts Kasih.
  b pts Damba, 

Mendambakan.
 124 a pts Malas, 

Kemalasan.
  b A&P 64:7–10.  

pts Pembicaraan 
Jahat.

 125 a pts Kasih Amal.
  b pts Damai, 

Kedamaian.
 126 a pts Doa.

  b A&P 1:12.
 127 a pts Sekolah 

para Nabi.
  b pts Jabatan.
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 131 a pts Ibadat.
 133 a pts Penemanan.
  b pts Saudara 

Laki- Laki;  

Saudara Perempuan.
 134 a A&P 97:15–17; 

110:7–8.
 137 a A&P 50:21–24.

 138 a A&P 88:74–75, 84–85.
 139 a pts Basuh, 

Pembasuhan.

131 Biarlah dia a mempersem-
bahkan dirinya dalam doa ber-
lutut di hadapan Allah, sebagai 
lambang atau ingatan akan per-
janjian yang abadi.

132 Dan ketika siapa pun akan 
masuk setelah dia, biarlah peng-
ajar bangkit, dan, dengan ta-
ngan terangkat ke langit, ya, 
bahkan secara langsung, mem-
beri salam kepada saudara atau 
saudara- saudaranya dengan 
perkataan ini:

133  Apakah engkau seo-
rang saudara atau saudara- 
saudara? Aku memberi salam 
kepadamu dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus, dengan lambang 
atau ingatan akan perjanjian 
yang abadi, yang di dalamnya 
aku menerimamu pada a pene-
manan, dengan suatu kebulatan 
tekad yang tetap, tak tergoyah-
kan, dan tak terubahkan, untuk 
menjadi teman dan b saudaramu 
melalui kasih karunia Allah da-
lam ikatan kasih, untuk berja-
lan dalam segala perintah Allah 
dengan tanpa salah, dengan 
ungkapan terima kasih, selama- 
lamanya. Amin.

134 Dan dia yang didapati ti-
dak layak akan salam ini hen-
daknya tidak memperoleh 
tempat di antara kamu; karena 
janganlah kamu membiarkan 
bahwa rumah- Ku akan a dice-
mari olehnya.

135 Dan dia yang masuk dan 
setia di hadapan- Ku, dan ada-
lah seorang saudara, atau jika 
mereka adalah saudara- saudara, 
mereka hendaknya memberi sa-
lam kepada presiden atau peng-
ajar dengan tangan terangkat ke 
langit, dengan doa dan perjan-
jian yang sama ini, atau dengan 
mengatakan Amin, sebagai lam-
bang dari yang sama.

136 Lihatlah, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, ini-
lah contoh bagimu untuk suatu 
salam terhadap satu sama lain di 
dalam rumah Allah, di dalam se-
kolah para nabi.

137 Dan kamu dipanggil untuk 
melakukan ini dengan doa dan 
ungkapan terima kasih, ketika 
Roh akan memberikan tuturan 
dalam segala perbuatanmu di 
dalam rumah Tuhan, di dalam 
sekolah para nabi, agar itu boleh 
menjadi sebuah tempat kudus, 
sebuah kemah suci Roh Kudus 
untuk a peneguhanmu.

138 Dan janganlah kamu mene-
rima siapa pun di antara kamu 
ke dalam sekolah ini kecuali dia 
bersih dari a darah angkatan ini;

139 Dan dia hendaknya dite-
rima melalui tata cara a pemba-
suhan kaki, karena untuk tujuan 
inilah tata cara pembasuhan 
kaki diselenggarakan.

140 Dan lagi, tata cara pemba-
suhan kaki mesti dilaksanakan 

AJARAN DAN PERJANJIAN 88:131–140 244



oleh presiden, atau penatua ke-
tua gereja.

141 Itu mesti dimulai dengan 
doa; dan setelah a mengambil 
roti dan air anggur, dia mesti 

mengikatkan pada dirinya me-
nurut b pola yang diberikan pada 
pasal ketiga belas dari kesaksian 
Yohanes mengenai Aku. Amin.

1–9, Penggunaan air anggur, mi
numan keras, tembakau, dan mi
numan panas dilarang; 10–17, 
Tumbuhan berkhasiat, buah, da
ging, dan biji bijian ditetapkan un
tuk penggunaan oleh manusia dan 
hewan; 18–21, Kepatuhan pada hu
kum Injil, termasuk Firman Kebi
jaksanaan, membawa berkat berkat 
duniawi dan rohani.

Suatu a Firman Kebijaksa-
naan, demi manfaat dewan 
para imam tinggi, yang dihim-
pun di Kirtland, dan gereja, dan 
juga para orang suci di Sion—

2 Dikirimkan sebagai salam; 
bukan sebagai perintah atau de-
sakan, tetapi melalui wahyu dan 
firman kebijaksanaan, memper-
lihatkan tata tertib dan a kehen-
dak Allah dalam keselamatan 

duniawi semua orang suci pada 
zaman terakhir—

3 Diberikan sebagai suatu asas 
dengan a janji, disesuaikan de-
ngan kesanggupan dari yang 
lemah dan yang paling lemah 
dari semua b orang suci, yang 
adalah atau dapat disebut para 
orang suci.

4 Lihatlah, sesungguhnya, de-
mikianlah firman Tuhan ke-
padamu: Sebagai akibat dari 
a kejahatan dan rancangan yang 
ada dan akan ada di dalam hati 
b orang- orang yang bersekong-
kol pada zaman terakhir, Aku 
telah c memperingatkanmu, dan 
memperingatkanmu sebelum-
nya, dengan memberikan kepa-
damu firman kebijaksanaan ini 
melalui wahyu—

5 Agar sejauh siapa pun minum 

 141 a pts Sakramen.
  b Yoh. 13:4–17.
89 1 a pts Firman 

Kebijaksanaan.
 2 a A&P 29:34. 

   pts Perintah- Perintah 
Allah.

 3 a A&P 89:18–21.
  b pts Orang Suci.
 4 a pts Menipu.

  b pts Komplotan 
Rahasia.

  c pts Memperingatkan.

BAGIAN 89
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 27 Februari 1833. Sebagai akibat dari saudara saudara terda
hulu menggunakan tembakau pada pertemuan mereka, Nabi dituntun 
untuk merenung tentang masalah itu; sebagai akibatnya, dia berta
nya kepada Tuhan mengenainya. Wahyu ini, dikenal sebagai Firman 
Kebijaksanaan, adalah hasilnya.
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a air anggur atau minuman keras 
di antara kamu, lihatlah itu ti-
daklah baik, tidak juga pantas 
pada pandangan Bapamu, ke-
cuali dalam berhimpun bersama 
untuk mempersembahkan sak-
ramenmu di hadapan- Nya.

6 Dan, lihatlah, ini hendaknya 
air anggur, ya, a air anggur murni 
dari buah pokok anggur, dari 
buatanmu sendiri.

7 Dan, lagi, a minuman keras 
bukanlah untuk perut, tetapi un-
tuk pembasuhan tubuhmu.

8 Dan lagi, tembakau bukanlah 
untuk a tubuh, tidak juga untuk 
perut, dan tidaklah baik untuk 
manusia, tetapi adalah tum-
buhan berkhasiat untuk memar 
dan segala ternak yang sakit, un-
tuk digunakan dengan pertim-
bangan dan keterampilan.

9 Dan lagi, minuman panas bu-
kanlah untuk tubuh atau perut.

10 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, se-
gala a tumbuhan berkhasiat yang 
menyehatkan telah Allah tetap-
kan bagi hakikat, kodrat, dan 
penggunaan manusia—

11 Setiap tumbuhan berkhasiat 
pada masanya, dan setiap buah 
pada masanya; semua ini un-
tuk digunakan dengan kebijak-
sanaan dan a rasa terima kasih.

12 Ya, a daging juga dari b bina-
tang dan unggas di udara telah, 

Aku, Tuhan, tetapkan untuk 
penggunaan manusia dengan 
ungkapan terima kasih; walau-
pun demikian itu mesti diguna-
kan c dengan hemat.

13 Dan adalah menyenangkan 
bagi- Ku bahwa itu hendaknya 
tidak digunakan, kecuali pada 
waktu musim dingin, atau un-
tuk cuaca dingin, atau bencana 
kelaparan.

14 Segala a biji- bijian ditetap-
kan untuk penggunaan manusia 
dan binatang, untuk menjadi ba-
han pokok kehidupan, tidak ha-
nya untuk manusia tetapi untuk 
binatang di ladang, dan unggas 
di langit, dan segala hewan liar 
yang berlari atau merayap di 
atas bumi;

15 Dan ini telah Allah jadikan 
untuk penggunaan manusia ha-
nya pada waktu bencana ke-
laparan dan rasa lapar yang 
berlebihan.

16 Segala biji- bijian adalah baik 
untuk makanan manusia; seperti 
juga buah dari tanaman men-
jalar; apa yang menghasilkan 
buah, apakah di dalam tanah 
atau di atas tanah—

17 Walaupun demikian, gan-
dum untuk manusia, dan jagung 
untuk lembu, dan havermut un-
tuk kuda, dan gandum hitam 
untuk unggas dan untuk babi, 
dan untuk segala binatang di 

 5 a Im. 10:9–11;  
Yes. 5:11–12;  
1 Kor. 6:10.

 6 a A&P 27:1–4.
 7 a Ams. 20:1; 23:29–35.
 8 a 1 Kor. 3:16–17.  

pts Tubuh.
 10 a yaitu tanaman.  

Kej. 1:29;  
A&P 59:17–20.

 11 a pts Terima Kasih.
 12 a Kej. 9:3;  

Im. 11:1–8.
  b 1 Tim. 4:3–4;  

A&P 49:18–21.
  c A&P 59:20.
 14 a Dan. 1:6–20.
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ladang, dan jawawut untuk se-
gala hewan yang berguna, dan 
untuk minuman ringan, seperti 
juga biji- bijian lain.

18 Dan semua orang suci yang 
ingat untuk menaati dan me-
lakukan firman ini, berjalan 
dalam kepatuhan pada perintah- 
perintah, akan menerima a ke-
sehatan di pusar mereka dan 
sumsum bagi tulang mereka;

19 Dan akan menemukan a ke-

bijaksanaan dan harta b pengeta-
huan yang besar, bahkan harta 
yang tersembunyi;

20 Dan akan a berlari dan tidak 
letih, dan akan berjalan dan ti-
dak melemah.

21 Dan Aku, Tuhan, memberi 
kepada mereka sebuah a janji, 
bahwa malaikat yang menghan-
curkan akan b melewati mereka, 
seperti anak- anak Israel, dan ti-
dak membunuh mereka. Amin.

 18 a Ams. 3:8.
 19 a pts Kebijaksanaan.
  b pts Kesaksian;  

Pengetahuan.

 20 a Yes. 40:31.
 21 a A&P 84:80.
  b Kel. 12:23, 29.
90 1 a pts Mengampuni.

 2 a A&P 65:2.  
pts Kunci- Kunci 
Imamat.

  b pts Kerajaan Allah.

BAGIAN 90
Wahyu kepada Joseph Smith sang Nabi, diberikan di Kirtland, Ohio, 
8 Maret 1833. Wahyu ini adalah langkah lanjutan dalam pemben
tukan Presidensi Utama (lihat uraian judul untuk bagian 81); seba
gai akibat darinya, para penasihat yang disebutkan ditahbiskan pada 
tanggal 18 Maret 1833.

1–5, Kunci kunci kerajaan diper
cayakan kepada Joseph Smith dan 
melaluinya kepada Gereja; 6–7, 
Sidney Rigdon dan Frederick G. 
Williams mesti melayani dalam 
Presidensi Utama; 8–11, Injil 
mesti dikhotbahkan kepada bangsa 
bangsa Israel, kepada bangsa 
bangsa bukan Israel, dan kepada 
bangsa Yahudi, setiap orang men
dengar dalam bahasanya sendiri; 
12–18, Joseph Smith dan para pe
nasihatnya mesti menertibkan 
Gereja; 19–37, Berbagai individu 
dinasihati oleh Tuhan untuk ber
jalan dengan lurus dan melayani 
di dalam kerajaan Nya.

Demikianlah firman Tuhan, 
sesungguhnya, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu 
putra- Ku, dosa- dosamu a diam-
puni bagi engkau, menurut per-
mohonanmu, karena doamu dan 
doa saudara- saudaramu telah 
naik ke dalam telinga- Ku.

2 Oleh karena itu, engkau di-
berkati sejak mulai sekarang 
yang menyandang a kunci- kunci 
kerajaan yang diberikan kepa-
damu; yang b kerajaan itu tampil 
untuk terakhir kalinya.

3 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, kunci- kunci 
kerajaan ini tidak akan pernah 
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 4 a Kis. 7:38;  
Rm. 3:2;  
Ibr. 5:12;  
A&P 124:39, 126.  
pts Nubuat.

 5 a A&P 1:14.
  b Mat. 7:26–27.
 7 a pts Sekolah 

para Nabi.
 9 a 1 Ne. 13:42;  

A&P 107:33; 133:8.
  b Mat. 19:30;  

Eter 13:10–12.
 10 a A&P 43:23–27; 

88:84, 87–92.
  b Kej. 49:22–26;  

1 Ne. 15:13–14.
 11 a pts Pekerjaan 

Misionaris.
  b pts Pemanggilan;  

Penahbisan.
  c pts Imamat.
  d pts Penghibur.
 12 a pts Melayani.

diambil darimu, saat engkau 
ber ada di dunia, tidak juga di 
dunia yang akan datang;

4 Walaupun demikian, melalui 
kamu a sabda ilahi itu akan dibe-
rikan kepada yang lain, ya, bah-
kan kepada gereja.

5 Dan mereka semua yang me-
nerima sabda ilahi Allah, biarlah 
mereka a berhati- hati bagaimana 
mereka menganggapnya agar ja-
ngan itu dianggap sebagai suatu 
hal yang sepele, dan dibawa ke 
bawah penghukuman olehnya, 
dan tersandung dan jatuh ketika 
badai turun, dan angin bertiup, 
dan b hujan turun, dan memukul 
ke atas rumah mereka.

6 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepada saudaramu, 
Sidney Rigdon dan Frederick G. 
Williams, dosa- dosa mereka 
diampuni bagi mereka juga, 
dan mereka dianggap setara 
denganmu dalam memegang 
kunci- kunci kerajaan yang ter-
akhir ini;

7 Seperti juga melalui penge-
lolaanmu kunci- kunci a sekolah 
para nabi, yang telah Aku perin-
tahkan untuk diorganisasi;

8 Agar dengannya mereka 
boleh disempurnakan dalam 
pelayanan mereka demi kesela-
matan Sion, dan bangsa- bangsa 
Israel, dan bangsa- bangsa bukan 

Israel, sebanyak yang akan per-
caya;

9 Agar melalui pengelolaanmu 
mereka boleh menerima firman, 
dan melalui pengelolaan mereka 
firman itu boleh disebarluaskan 
ke ujung- ujung bumi, kepada 
a orang- orang bukan Israel b le-
bih dahulu, dan kemudian, li-
hatlah, dan tengoklah, mereka 
akan berpaling kepada orang- 
orang Yahudi.

10 Dan kemudian datang-
lah masa ketika lengan Tuhan 
akan a diungkapkan dalam ku-
asa untuk meyakinkan bangsa- 
bangsa, bangsa- bangsa kafir, 
bani b Yusuf, tentang Injil kese-
lamatan mereka.

11 Karena akan terjadi pada 
masa itu, bahwa setiap orang 
akan a mendengar kegenapan In-
jil dalam logatnya sendiri, dan 
dalam bahasanya sendiri, me-
lalui mereka yang b ditahbiskan 
pada c kuasa ini, melalui pela-
yanan d Penghibur, dicurahkan 
ke atas diri mereka untuk wahyu 
tentang Yesus Kristus.

12 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
Aku memberi kepadamu se-
buah perintah agar kamu me-
lanjutkan dalam a pelayanan dan 
presidensi.

13 Dan ketika kamu telah 
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menyelesaikan penerjemahan 
para nabi, kamu sejak itu akan 
a mengetuai urusan gereja dan 
b  sekolah;

14 Dan dari waktu ke waktu, 
sebagaimana akan dinyata-
kan oleh Penghibur, menerima 
a wahyu- wahyu untuk mengu-
akkan b misteri- misteri kerajaan;

15 Dan menertibkan jemaat- 
jemaat, dan a menelaah dan 
b belajar, dan menjadi kenal de-
ngan segala buku yang baik, 
dan dengan c bahasa, logat, dan  
orang.

16 Dan ini akan menjadi urusan 
dan misimu dalam seluruh kehi-
dupanmu, untuk mengetuai da-
lam dewan, dan menertibkan 
segala urusan gereja dan kera-
jaan ini.

17 Janganlah a malu, tidak juga 
dipermalukan; tetapi biarlah di-
beri petuah dalam segala keang-
kuhan dan b kesombonganmu, 
karena itu membawa jerat bagi 
jiwamu.

18 Tertibkanlah rumahmu; ja-
uhkanlah a kemalasan dan b keti-
dakbersihan darimu.

19 Sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah ada sebuah tempat dise-
diakan, sesegera itu mungkin, 
untuk keluarga penasihat dan 

tenaga penulismu, bahkan 
Frederick G. Williams.

20 Dan biarlah hamba- Ku yang 
lanjut usia, a Joseph Smith, Sen., 
melanjutkan bersama keluarga-
nya di tempat di mana dia se-
karang tinggal; dan biarlah itu 
tidak dijual sampai mulut Tuhan 
akan tetapkan.

21 Dan biarlah penasihat- Ku, 
bahkan a Sidney Rigdon, tinggal 
di mana dia sekarang bertem-
pat tinggal sampai mulut Tuhan 
akan tetapkan.

22 Dan biarlah uskup mencari 
dengan tekun untuk mendapat-
kan seorang a juru kuasa, dan bi-
arlah dia adalah pria yang telah 
memperoleh b kekayaan yang 
tersimpan—orangnya Allah, 
dan beriman kuat—

23 Agar dengannya dia boleh 
dimungkinkan untuk melunasi 
setiap utang; agar gudang pe-
nyimpanan Tuhan boleh tidak 
dibawa ke dalam aib di hadapan 
mata orang- orang.

24 Carilah a dengan tekun, b ber-
doalah selalu, dan percayalah, 
dan c segala sesuatu akan bekerja 
bersama demi kebaikanmu, jika 
kamu berjalan dengan lurus dan 
mengingat d perjanjian dengan 
apa kamu telah saling membuat 
perjanjian.

 13 a A&P 107:91–92.
  b pts Sekolah 

para Nabi.
 14 a pts Wahyu.
  b pts Misteri Allah.
 15 a A&P 88:76–80, 118;  

93:53.
  b A&P 107:99–100; 

130:18–19.

  c pts Bahasa.
 17 a Rm. 1:16;  

2 Ne. 6:13.
  b A&P 88:121.  

pts Kesombongan.
 18 a A&P 58:26–29.  

pts Malas, Kemalasan.
  b A&P 38:42.
 20 a pts Joseph Smith, Sr.

 21 a pts Sidney Rigdon.
 22 a A&P 84:112–113.
  b Yakub 2:17–19.
 24 a pts Ketekunan.
  b pts Doa.
  c Ezr. 8:22;  

Rm. 8:28;  
A&P 100:15; 122:7–8.

  d pts Perjanjian.
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25 Biarlah a keluargamu sedi-
kit, khususnya milik hamba- Ku 
yang lanjut usia Joseph Smith, 
Sen., berkaitan dengan mereka 
yang tidak termasuk dalam ke-
luargamu;

26 Agar hal- hal itu yang di-
sediakan bagimu, untuk men-
datangkan pekerjaan- Ku, tidak 
diambil darimu dan diberikan 
kepada mereka yang tidak la-
yak—

27 Dan dengannya kamu dirin-
tangi dalam mencapai hal- hal itu 
yang telah Aku perintahkan ke-
padamu.

28 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ada-
lah kehendak- Ku bahwa hamba 
perempuan- Ku Vienna Jaques 
hendaknya menerima uang un-
tuk menanggung pengeluaran-
nya, dan pergi ke tanah Sion;

29 Dan sisa dari uang itu bo-
leh dipersucikan kepada- Ku, 
dan dia menerima pahala pada 
waktu- Ku sendiri yang tepat.

30 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, bahwa adalah 
pantas di mata- Ku bahwa dia 
hendaknya pergi ke tanah Sion, 
dan menerima warisan dari ta-
ngan uskup;

31 Agar dia boleh bermukim 
dalam kedamaian sejauh dia se-
tia, dan tidak bermalas- malas 
pada masa hidupnya sejak itu.

32 Dan lihatlah, sesungguhnya 

Aku berfirman kepadamu, 
bahwa kamu hendaknya menu-
liskan perintah ini, dan mengata-
kan kepada saudara- saudaramu 
di Sion, dengan salam kasih, 
bahwa Aku telah memanggilmu 
juga untuk a mengetuai Sion 
pada waktu- Ku sendiri yang te-
pat.

33 Oleh karena itu, biarlah me-
reka berhenti meletihkan- Ku 
mengenai masalah ini.

34 Lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu bahwa saudara- 
saudaramu di  S ion mulai 
bertobat, dan para malaikat ber-
sukacita atas diri mereka.

35 Walaupun demikian, Aku 
tidak terlalu berkenan dengan 
banyak hal; dan Aku tidak ter-
lalu berkenan dengan hamba- Ku 
a William  E. McLellin, tidak 
juga dengan hamba- Ku Sidney 
Gilbert; dan uskup juga, dan 
yang lain yang memiliki banyak 
hal untuk bertobat darinya.

36 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
Aku, Tuhan, akan berselisih pen-
dapat dengan a Sion, dan me-
mohon kepada orang- orangnya 
yang kuat, dan b menderanya 
sampai dia mengatasi dan c ber-
sih di hadapan- Ku.

37 Karena dia tidak akan dike-
luarkan dari tempatnya. Aku, 
Tuhan, telah memfirmankan-
nya. Amin.

 25 a yaitu Orang- orang 
miskin yang 
sedang diurus 
Joseph Smith Sr.

 32 a A&P 107:91–92.
 35 a A&P 66:1; 75:6–9.
 36 a pts Sion.
  b pts Penderaan.

  c pts Murni, 
Kemurnian.
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BAGIAN 91
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 9 Maret 1833. Nabi pada waktu itu terlibat dalam penerje
mahan Perjanjian Lama. Ketika sampai pada bagian itu dari tulisan 
kuno yang disebut Apokrifa, dia bertanya kepada Tuhan dan mene
rima petunjuk ini.

91 1 a pts Apokrifa.
 4 a pts Pengertian.

 5 a pts Ilham;  
Roh Kudus.

92 1 a A&P 82:11, 15–21.  
pts Ordo Gabungan.

1–3, Apokrifa sebagian besar di
terjemahkan secara benar tetapi 
memuat banyak penyisipan oleh 
tangan manusia yang tidak benar; 
4–6, Itu bermanfaat bagi mereka 
yang diterangi oleh Roh.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu menge-
nai a Apokrifa—Ada banyak hal 
yang termuat di dalamnya yang 
benar, dan sebagian besar diter-
jemahkan secara benar;

2 Ada banyak hal yang termuat 
di dalamnya yang tidak benar, 
yang adalah penyisipan oleh ta-
ngan manusia.

3 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa tidak-
lah dibutuhkan bahwa Apokrifa 
akan diterjemahkan.

4 Oleh karena itu, barang siapa 
membacanya, biarlah dia a me-
ngerti, karena Roh menyatakan 
kebenaran;

5 Dan barang siapa diterangi 
oleh a Roh akan mendapatkan 
manfaat darinya;

6 Dan barang siapa tidak me-
nerimanya oleh Roh, tidak da-
pat memperoleh manfaat. Oleh 
karena itu tidaklah dibutuhkan 
bahwa itu akan diterjemahkan. 
Amin.

BAGIAN 92
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 15 Maret 1833. Wahyu ini menginstruksikan Frederick G. 
Williams, yang belum lama berselang telah ditetapkan sebagai pe
nasihat bagi Joseph Smith, mengenai kewajibannya di dalam Firma 
Gabungan (lihat uraian judul untuk bagian 78 dan 82).

1–2, Tuhan memberikan sebuah pe
rintah yang berhubungan dengan 
penerimaan pada ordo gabungan.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan, Aku memberikan 

pada a ordo gabungan, yang di-
organisasi sejalan dengan perin-
tah yang sebelumnya diberikan, 
sebuah wahyu dan perintah me-
ngenai hamba- Ku Frederick G. 
Williams, agar kamu akan 
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menerimanya ke dalam ordo. 
Apa yang Aku firmankan ke-
pada yang satu Aku firmankan 
kepada semua.

2 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu hamba- Ku Frederick G. 

Williams, kamu akan menjadi 
anggota yang giat di dalam ordo 
ini; dan sejauh kamu setia dalam 
menaati semua perintah terda-
hulu kamu akan diberkati se-
lamanya. Amin.

93 1 a pts Layak, 
Kelayakan;  
Pertobatan.

  b Yl. 2:32.
  c pts Patuh, Kepatuhan.
  d Kel. 33:11;  

A&P 38:7–8; 67:10–12; 

   88:68; 101:23; 130:3.  
pts Penghibur.

  e tjs 1 Yoh. 4:12 
(Apendiks).

 2 a Yoh. 1:4–9;  
A&P 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  

pts Terang Kristus.
 3 a Yoh. 10:25–38;  

17:20–23;  
A&P 50:43–45.

 4 a Mosia 15:1–7.
  b pts Yesus Kristus—

Wewenang.

BAGIAN 93
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 6 Mei 1833.

1–5, Semua yang setia akan meli
hat Tuhan; 6–18, Yohanes membe
rikan kesaksian bahwa Putra Allah 
berkembang dari kasih karunia ke 
kasih karunia sampai Dia mene
rima kegenapan kemuliaan Bapa; 
19–20, Orang orang yang setia, 
berkembang dari kasih karunia ke 
kasih karunia, akan juga menerima 
kegenapan Nya; 21–22, Mereka 
yang diperanakkan melalui Kristus 
adalah Gereja Anak Sulung; 23–
28, Kristus menerima kegenapan 
segala kebenaran, dan manusia me
lalui kepatuhan boleh melakukan 
yang demikian juga; 29–32, Ma
nusia pada awalnya berada ber
sama Allah; 33–35, Unsur unsur 
adalah kekal, dan manusia boleh 
menerima kegenapan sukacita da
lam Kebangkitan; 36–37, Kemu
liaan Allah adalah kecerdasan; 
38–40, Anak anak tidak berdosa 
di hadapan Allah karena penebusan 

Kristus; 41–53, Saudara saudara 
yang memimpin diperintahkan un
tuk menertibkan keluarga mereka.

Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan: Akan terjadi 
bahwa setiap jiwa yang a me-
ninggalkan dosa- dosanya dan 
datang kepada- Ku, dan b me-
manggil nama- Ku, dan c me-
matuhi suara- Ku, dan menaati 
perintah- perintah- Ku, akan d me-
lihat e muka- Ku dan mengetahui 
bahwa Aku ada;

2 Dan bahwa Aku adalah a te-
rang sejati yang menerangi se-
tiap orang yang datang ke dunia;

3 Dan bahwa Aku berada a di 
dalam Bapa, dan Bapa di dalam 
Aku, dan Bapa dan Aku adalah 
satu—

4 Bapa a karena Dia b memberi-  
Ku kegenapan- Nya, dan Putra 
karena Aku telah berada di 
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 4 c Luk. 1:26–35; 2:4–14;  
3 Ne. 1:12–14;  
Eter 3:14–16.

 5 a Yoh. 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Yoh. 1:34.
  b pts Yesus Kristus—

Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  c Yoh. 20:30–31.

 7 a Yoh. 1:1–3, 14; 17:5;  
A&P 76:39.

 8 a pts Yehova;  
Yesus Kristus.

 9 a pts Terang Kristus.
  b pts Penebus.
 10 a Ibr. 1:1–3; A&P 76:24;  

Musa 1:31–33.
 12 a Flp. 2:6–11.
  b Yoh. 1:16–17.

 13 a Luk. 2:52.
 14 a Luk. 1:31–35;  

A&P 6:21.  
pts Ke- Allah- an—
Allah Putra.

 15 a Yoh. 1:29–34.
  b pts Roh Kudus.
  c pts Tanda Burung 

Merpati.
  d Mat. 3:16–17.

dunia dan menjadikan c daging 
kemah suci- Ku, dan berdiam di 
antara anak manusia.

5 Aku telah berada di dunia 
dan menerima dari Bapa- Ku, 
dan a pekerjaan- Nya dengan 
gamblang dinyatakan.

6 Dan a Yohanes melihat dan 
memberikan kesaksian tentang 
kegenapan b kemuliaan- Ku, dan 
kegenapan c catatan Yohanes se-
telah ini akan diungkapkan.

7 Dan dia memberikan kesak-
sian, mengatakan: Aku melihat 
kemuliaan- Nya, bahwa Dia ada 
pada a awalnya, sebelum du-
nia ada;

8 Oleh karena itu, pada awal-
nya a Firman telah ada, karena 
Dia adalah Firman itu, bahkan 
utusan keselamatan—

9 a Terang dan b Penebus dunia; 
Roh kebenaran, yang datang ke 
dunia, karena dunia dijadikan 
oleh- Nya, dan di dalam Dia ada 
kehidupan manusia dan terang 
manusia.

10 Dunia- dunia a dijadikan 
oleh- Nya; manusia dijadikan 
oleh- Nya; segala sesuatu dijadi-
kan oleh- Nya, dan melalui- Nya, 
dan dari- Nya.

11 Dan aku, Yohanes, mem-
berikan kesaksian bahwa aku 

melihat kemuliaan- Nya, sebagai 
kemuliaan Anak Tunggal Bapa, 
penuh kasih karunia dan kebe-
naran, bahkan Roh kebenaran, 
yang datang dan berdiam da-
lam daging, dan berdiam di an-
tara kita.

12 Dan aku, Yohanes, melihat 
bahwa Dia tidak menerima a ke-
genapan pada mulanya, tetapi 
menerima b kasih karunia demi 
kasih karunia;

13 Dan Dia tidak menerima ke-
genapan pada mulanya, tetapi 
melanjutkan dari a kasih karu-
nia ke kasih karunia, sampai Dia 
menerima kegenapan;

14 Dan demikianlah Dia dise-
but a Putra Allah, karena Dia ti-
dak menerima kegenapan pada 
mulanya.

15 Dan aku, a Yohanes, mem-
berikan kesaksian, dan tengok-
lah, langit terbuka, dan b Roh 
Kudus turun ke atas- Nya da-
lam bentuk seekor c burung mer-
pati, dan hinggap di atas- Nya, 
dan datanglah suara dari surga 
memfirmankan: Inilah d Putra 
Terkasih- Ku.

16 Dan aku, Yohanes, membe-
rikan kesaksian bahwa Dia me-
nerima kegenapan kemuliaan 
Bapa;

AJARAN DAN PERJANJIAN 93:5–16253



17 Dan Dia menerima a segala 
b kuasa, baik di surga maupun di 
atas bumi, dan kemuliaan c Bapa 
ada bersama- Nya, karena Dia 
berdiam di dalam Dia.

18 Dan akan terjadi, bahwa jika 
kamu setia kamu akan menerima 
kegenapan catatan Yohanes.

19 Aku memberi kepadamu 
firman ini agar kamu boleh 
mengerti dan mengetahui ba-
gaimana a menyembah, dan 
mengetahui apa yang kamu sem-
bah, agar kamu boleh datang ke-
pada Bapa dalam nama- Ku, dan 
pada waktu yang tepat mene-
rima kegenapan- Nya.

20 Karena jika kamu mena-
ati a perintah- perintah- Ku kamu 
akan menerima b kegenapan- 
Nya, dan c dimuliakan di dalam 
Aku seperti Aku di dalam Bapa; 
oleh karena itu, Aku berfirman 
kepadamu, kamu akan mene-
rima d kasih karunia demi kasih 
karunia.

21 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
Aku pada a awalnya berada ber-
sama Bapa, dan adalah b Anak 
Sulung;

22 Dan mereka semua yang di-
peranakkan melalui Aku adalah 
a pengambil bagian b kemuliaan 
yang sama, dan adalah gereja 
Anak Sulung.

23 Kamu juga pada awalnya 
berada a bersama Bapa; yang 
adalah Roh, bahkan Roh kebe-
naran;

24 Dan a kebenaran adalah 
b pengetahuan tentang hal- hal 
sebagaimana adanya, dan se-
bagaimana adanya dahulu, dan 
sebagaimana adanya yang akan 
datang;

25 Dan apa pun yang a lebih 
atau kurang daripada ini adalah 
roh dari yang jahat itu yang ada-
lah b pendusta sejak awal.

26 Roh a kebenaran adalah dari 
Allah. Aku adalah Roh kebe-
naran, dan Yohanes memberikan 
kesaksian tentang Aku, menga-
takan: Dia menerima kegenapan 
kebenaran, ya, bahkan segala ke-
benaran;

27 Dan tak seorang pun me-
nerima a kegenapan kecuali dia 
menaati perintah- perintah- Nya.

28 Dia yang a menaati perintah- 
perintah- Nya menerima kebe-

 17 a Mat. 28:18;  
Yoh. 17:2;  
1 Ptr. 3:22.

  b pts Kuasa;  
Yesus Kristus—
Wewenang.

  c pts Ke- Allah- an—
Allah Bapa.

 19 a Yoh. 4:21–26; 17:3;  
Kis. 17:22–25.  
pts Ibadat.

 20 a A&P 50:28.
  b Yoh. 1:16;  

A&P 84:36–39.

  c Yoh. 17:4–5, 22.  
pts Manusia—
Manusia, berpotensi 
untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi.

  d pts Kasih Karunia.
 21 a Yoh. 1:1–2;  

1 Ptr. 1:19–20;  
Musa 4:2.

  b pts Anak Sulung.
 22 a 1 Ptr. 5:1;  

A&P 133:57.
  b pts Kemuliaan 

Selestial.

 23 a pts Manusia—
Manusia, anak roh 
Bapa Surgawi.

 24 a pts Kebenaran.
  b pts Pengetahuan.
 25 a A&P 20:35.
  b Yoh. 8:44;  

2 Ne. 2:18;  
Musa 4:4.

 26 a Yoh. 14:6.
 27 a pts Sempurna.
 28 a pts Patuh, Kepatuhan.

AJARAN DAN PERJANJIAN 93:17–28 254



naran dan b terang, sampai dia 
dimuliakan dalam kebenaran 
dan c mengetahui segala sesuatu.

29 Manusia juga pada a awal-
nya berada bersama Allah. b Ke-
cerdasan, atau terang kebenaran, 
tidaklah diciptakan atau dijadi-
kan, tidak juga bisa tentunya.

30 Segala kebenaran adalah 
mandiri di dalam lingkup itu 
yang di dalamnya Allah telah 
menempatkannya, untuk a ber-
tindak baginya sendiri, seperti 
semua kecerdasan juga; jika ti-
dak tak adalah keberadaan.

31 Lihatlah, inilah a hak pi-
lihan manusia, dan inilah peng-
hukuman manusia; karena apa 
yang ada sejak awal b dengan 
gamblang dinyatakan kepada 
mereka, dan mereka tidak me-
nerima terang itu.

32 Dan setiap orang yang roh-
nya tidak menerima a terang itu 
berada di bawah penghukuman.

33 Karena manusia adalah 
a roh. b Unsur- unsur adalah ke-
kal, dan roh dan unsur, secara 

tak terpisahkan terhubung, me-
nerima kegenapan sukacita;

34 Dan ketika a dipisahkan, ma-
nusia tidak dapat menerima ke-
genapan b sukacita.

35 a Unsur- unsur adalah kemah 
suci Allah; ya, manusia adalah 
kemah suci Allah, bahkan b bait 
suci; dan bait suci apa pun yang 
ternoda; Allah akan menghan-
curkan bait suci itu.

36 a Kemuliaan Allah adalah 
b kecerdasan, atau, dengan per-
kataan lain, c terang dan kebe-
naran.

37 Terang dan kebenaran me-
ninggalkan a yang jahat itu.

38 Setiap roh manusia a tak ber-
dosa pada awalnya; dan Allah 
setelah b menebus manusia dari 
c kejatuhan, manusia menjadi 
lagi, dalam keadaan semasa bayi 
mereka, d tak berdosa di hadapan 
Allah.

39 Dan yang jahat itu datang 
dan a mengambil terang dan ke-
benaran, melalui ketidakpa-
tuhan, dari anak- anak manusia, 

 28 b A&P 50:24; 84:45.  
pts Terang Kristus.

  c Yoh. 17:3;  
A&P 88:49, 67.

 29 a Abr. 3:18.  
pts Kehidupan 
Prafana;  
Manusia.

  b pts Kecerdasan.
 30 a 2 Ne. 2:13–27.
 31 a pts Hak Pilihan.
  b Ul. 30:11–14;  

A&P 84:23–24.
 32 a pts Kebenaran;  

Terang Kristus.
 33 a A&P 77:2;  

Abr. 5:7–8.  
pts Manusia—

Manusia, anak roh 
Bapa Surgawi.

  b A&P 131:7–8; 138:17.  
pts Kebangkitan.

 34 a 2 Ne. 9:8–10.
  b pts Sukacita.
 35 a A&P 130:22.
  b 1 Kor. 3:16–17.
 36 a pts Kemuliaan;  

Yesus Kristus—
Kemuliaan 
Yesus Kristus.

  b A&P 130:18–19;  
Abr. 3:19.  
pts Kecerdasan.

  c A&P 88:6–13.
 37 a Musa 1:12–16.  

pts Iblis.

 38 a pts Tak Berdosa, 
Ketidakberdosaan.

  b Mosia 27:24–26;  
Musa 5:9;  
PK 1:3.  
pts Penebusan.

  c pts Kejatuhan 
Adam dan Hawa.

  d Moro. 8:8, 12, 22;  
A&P 29:46–47.  
pts Keselamatan—
Keselamatan 
anak- anak.

 39 a Mat. 13:18–19;  
2 Kor. 4:3–4;  
Alma 12:9–11.
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dan karena b tradisi leluhur me-
reka.

40 Tetapi Aku telah memerin-
tahkanmu untuk membesarkan 
a anak- anakmu dalam terang dan 
kebenaran.

41 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba- Ku 
Frederick G. Williams, kamu te-
lah melanjutkan di bawah peng-
hukuman ini;

42 Kamu belum a mengajari 
anak- anakmu terang dan ke-
benaran, menurut perintah- 
perintah; dan yang jahat itu 
memiliki kuasa, pada saat ini, 
atas kamu, dan inilah penyebab 
kesengsaraanmu.

43 Dan sekarang sebuah perin-
tah Aku berikan kepadamu—jika 
kamu menghendaki dibebaskan 
kamu hendaknya a menertibkan 
rumahmu sendiri, karena ada 
banyak hal yang tidaklah benar 
di dalam rumahmu.

44 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepada hamba- Ku Sidney 
Rigdon, bahwa dalam beberapa 
hal dia belum menaati perintah 
mengenai anak- anaknya; oleh 
karena itu, terlebih dahulu ter-
tibkanlah rumahmu.

45 Sesungguhnya, Aku ber-
f i rman kepada hamba-  Ku 
Joseph Smith, Jun., atau de-
ngan perkataan lain, Aku akan 

memanggilmu a teman, karena 
kamu adalah teman- teman- Ku, 
dan kamu akan memperoleh wa-
risan bersama- Ku—

46 Aku memanggilmu para 
a hamba demi kepentingan dunia, 
dan kamu adalah para hamba 
mereka demi kepentingan- Ku—

47 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepada 
Joseph Smith, Jun.—Kamu be-
lum menaati perintah- perintah, 
dan mestilah perlu berdiri a di-
hardik di hadapan Tuhan;

48  a Keluargamu mesti lah 
perlu bertobat dan meninggal-
kan beberapa hal, dan lebih 
sungguh- sungguh mengindah-
kan perkataanmu, atau dikelu-
arkan dari tempat mereka.

49 Apa yang Aku firmankan 
kepada yang satu Aku firman-
kan kepada semua; a berdoalah 
selalu agar jangan yang jahat itu 
memiliki kuasa dalam dirimu, 
dan mengeluarkanmu dari tem-
patmu.

5 0   H a m b a -  K u  N e w e l   K . 
Whitney juga, uskup gereja- Ku, 
perlu didera, dan menertibkan 
keluarganya, dan memastikan 
bahwa mereka lebih tekun dan 
peduli di rumah, dan berdoa se-
lalu, atau mereka akan dikeluar-
kan dari a tempat mereka.

51 Sekarang, Aku berfirman 

 39 b Yeh. 20:18–19;  
Alma 3:8.  
pts Tradisi.

 40 a pts Keluarga—
Tanggung jawab 
orangtua.

 42 a 1 Sam. 3:11–13;  

A&P 68:25–31.
 43 a 1 Tim. 3:4–5.
 45 a A&P 84:63; 88:62.
 46 a Im. 25:55;  

1 Ne. 21:3–8.  
pts Pelayanan.

 47 a A&P 95:1–2.  

pts Penderaan.
 48 a pts Keluarga—

Tanggung jawab anak.
 49 a 3 Ne. 18:15–21.
 50 a A&P 64:40.
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kepadamu, teman- teman- Ku, bi-
arlah hamba- Ku Sidney Rigdon 
pergi melakukan perjalanannya, 
dan bergegas, dan juga mem-
permaklumkan a tahun rahmat 
Tuhan, dan Injil keselamatan, 
sebagaimana Aku akan mem-
berinya tuturan; dan melalui 
doamu dengan iman dengan 
satu persetujuan Aku akan me-
nyokongnya.

52 Dan biarlah hamba- Ku 
J o s e p h  S m i t h ,  J u n . ,  d a n 
Frederick G. Williams bergegas 
juga, dan akan diberikan kepada 
mereka bahkan menurut doa 

dengan iman; dan sejauh kamu 
menaati firman- Ku kamu tidak 
akan dibinasakan di dunia ini, 
tidak juga di dunia yang akan 
datang.

53 Dan, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
adalah kehendak- Ku bahwa 
kamu hendaknya bergegas un-
tuk a menerjemahkan tulisan 
suci- Ku, dan untuk b mendapat-
kan suatu c pengetahuan tentang 
sejarah, dan negara, dan kera-
jaan, hukum Allah dan manusia, 
dan semua ini demi keselamatan 
Sion. Amin.

 51 a Luk. 4:19.
 53 a pts Terjemahan 

Joseph Smith (tjs).

  b A&P 88:76–80, 118.
  c pts Pengetahuan.
94 1 a A&P 93:45.

  b pts Pasak.
 2 a A&P 52:14–15.
 3 a A&P 107:9, 22.

BAGIAN 94
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 2 Agustus 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, dan Jared 
Carter ditetapkan sebagai komite gedung Gereja.

1–9, Tuhan memberikan sebuah 
perintah berhubungan dengan 
pendirian sebuah rumah untuk 
pekerjaan Presidensi; 10–12, Se
buah rumah percetakan mesti di
bangun; 13–17, Warisan tertentu 
ditentukan.

Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a teman- 
teman- Ku, sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu, bahwa kamu 
hendaknya memulai suatu pe-
kerjaan merencanakan dan 
mempersiapkan awal dan lan-
dasan kota dari b pasak di Sion, 

di sini di tanah Kirtland, bera-
wal di rumah- Ku.

2 Dan lihatlah, itu mesti dila-
kukan menurut a pola yang telah 
Aku berikan kepadamu.

3 Dan biarlah lahan pertama 
di selatan dipersucikan bagi- Ku 
untuk pembangunan sebuah ru-
mah untuk presidensi, untuk 
pekerjaan presidensi, dalam 
mendapatkan wahyu- wahyu; 
dan untuk pekerjaan pelayanan 
a presidensi, dalam segala sesu-
atu berkaitan dengan gereja dan 
kerajaan.

4 Sesungguhnya Aku ber-
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 8 a Luk. 19:45–46;  
A&P 109:16–20.

  b 1 Raj. 8:10–11.  

pts Kemuliaan.
 9 a A&P 97:15–17.
 10 a A&P 104:58–59.

  b pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs).

firman kepadamu, bahwa itu 
hendaknya dibangun lima pu-
luh lima kali enam puluh lima 
kaki dalam lebarnya dan dalam 
 panjangnya, di ruangan bagian 
dalam.

5 Dan hendaknya ada sebuah 
ruangan yang lebih rendah dan 
sebuah ruangan yang lebih 
tinggi, menurut pola yang akan 
diberikan kepadamu setelah ini.

6 Dan itu hendaknya didedi-
kasikan bagi Tuhan dari lan-
dasannya, menurut tata tertib 
keimamatan, menurut pola yang 
akan diberikan kepadamu sete-
lah ini.

7 Dan itu hendaknya seutuh-
nya didedikasikan bagi Tuhan 
untuk pekerjaan presidensi.

8 Dan janganlah kamu membi-
arkan a apa pun yang tidak ber-
sih masuk ke dalamnya; dan 
b kemuliaan- Ku akan ada di sana, 
dan kehadiran- Ku akan ada di 
sana.

9 Tetapi jika akan datang ke 
dalamnya a apa pun yang ti-
dak bersih, kemuliaan- Ku tidak 
akan ada di sana; dan kehadiran-  
Ku tidak akan datang ke da-
lamnya.

10 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, la-
han yang kedua di selatan hen-
daknya didedikasikan bagi- Ku 
untuk pembangunan sebuah ru-
mah bagi- Ku, untuk pekerjaan 

a pencetakan dari b terjemahan tu-
lisan suci- Ku, dan segala hal apa 
pun yang akan Aku perintahkan 
kepadamu.

11 Dan itu hendaknya lima pu-
luh lima kali enam puluh lima 
kaki dalam lebarnya dan pan-
jangnya, di ruangan bagian da-
lam; dan hendaknya ada sebuah 
ruangan yang lebih rendah dan 
yang lebih tinggi.

12 Dan rumah ini hendaknya 
seutuhnya didedikasikan bagi 
Tuhan dari landasannya, untuk 
pekerjaan pencetakan, dalam 
segala hal apa pun yang akan 
Aku perintahkan kepadamu, un-
tuk menjadi kudus, tak ternoda, 
menurut pola dalam segala hal 
sebagaimana akan diberikan ke-
padamu.

13 Dan pada lahan ketiga hen-
daknya hamba- Ku Hyrum Smith 
menerima warisannya.

14 Dan pada lahan pertama 
dan kedua di utara hendaknya 
hamba- Ku Reynolds Cahoon 
dan Jared Carter menerima wa-
risan mereka—

15 Agar mereka boleh melaku-
kan pekerjaan yang telah Aku 
tetapkan kepada mereka, untuk 
menjadi sebuah komite untuk 
membangun rumah- rumah- Ku, 
menurut perintah, yang telah 
Aku, Tuhan Allah, berikan ke-
padamu.

16 Dua rumah ini mestilah 
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95 1 a Ul. 11:1–8; Ams. 13:18;  
Ibr. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
A&P 101:4–5; 105:6.  
pts Penderaan.

  b pts Mengampuni.
  c 1 Kor. 10:13.
  d pts Godaan.

 3 a Hag. 1:7–11;  
A&P 88:119.  
pts Bait Suci.

 4 a Yakub 5:61–75;  
A&P 24:19; 33:3–4.  
pts Kebun Tuhan.

  b Yes. 28:21;  
A&P 101:95.

  c Ams. 1:23; Yl. 2:28;  
A&P 19:38.  
pts Karunia Roh;  
Roh Kudus.

 5 a Mat. 20:16;  
A&P 105:35–37; 
121:34–40.  
pts Pemilihan.

tidak dibangun sampai Aku 
memberi kepadamu sebuah pe-
rintah mengenainya.

17 Dan sekarang, Aku tidak 
lagi memberi kepadamu pada 
waktu ini. Amin.

BAGIAN 95
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 1 Juni 1833. Wahyu ini adalah kelanjutan dari arahan ilahi 
untuk membangun sebuah rumah untuk ibadat dan petunjuk, rumah 
Tuhan (lihat bagian 88:119–136).

1–6, Para Orang Suci didera ka
rena kelalaian mereka untuk mem
bangun rumah Tuhan; 7–10, Tuhan 
berhasrat menggunakan rumah 
Nya untuk memberkahi umat Nya 
dengan kuasa dari tempat yang 
tinggi; 11–17, Rumah itu mesti 
didedikasikan sebagai sebuah tem
pat ibadat dan untuk sekolah para 
Rasul.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu yang 
Aku kasihi, dan yang Aku kasihi 
juga Aku a dera agar dosa- dosa 
mereka boleh b diampuni, karena 
dengan deraan Aku mempersi-
apkan sebuah jalan bagi c pembe-
basan mereka dalam segala hal 
keluar dari d godaan, dan Aku te-
lah mengasihimu—

2 Karenanya, kamu mestilah 
perlu didera dan berdiri dihar-
dik di hadapan muka- Ku;

3 Karena kamu telah berdosa 
terhadap- Ku suatu dosa yang sa-
ngat memilukan, dimana kamu 
belum memperhatikan perin-
tah yang besar dalam segala hal, 
yang telah Aku berikan kepa-
damu mengenai pembangunan 
a rumah- Ku;

4 Untuk persiapan dengan 
apa Aku merancang untuk 
mempersiapkan para rasul- Ku 
a memangkas kebun- Ku untuk 
terakhir kalinya, agar Aku bo-
leh melaksanakan b tindakan- Ku 
yang ajaib, sehingga Aku boleh 
c mencurahkan Roh- Ku ke atas 
semua daging—

5 Tetapi lihatlah, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa ada banyak orang yang te-
lah ditahbiskan di antara kamu, 
yang telah Aku panggil tetapi se-
dikit dari mereka a dipilih.

6 Mereka yang tidak dipilih 
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 6 a pts Kegelapan 
Rohani.

 7 a A&P 88:70, 74–82, 
117–120.

  b pts Puasa.
  c pts Yehova.

  d pts Penciptaan.
 8 a A&P 38:32; 39:15; 

43:16; 110:9–10.  
pts Pemberkahan.

 9 a Luk. 24:49.
 10 a pts Perselisihan.

  b pts Sekolah 
para Nabi.

 12 a Yoh. 15:10.
  b 1 Yoh. 2:10, 15.

telah berdosa suatu dosa yang 
sangat memilukan, dimana me-
reka berjalan dalam a kegelapan 
pada tengah hari.

7 Dan untuk alasan ini Aku 
memberi kepadamu sebuah 
perintah bahwa kamu hen-
daknya mengadakan a sidang 
khusyukmu, agar b puasamu dan 
duka nestapamu boleh naik ke 
dalam telinga Tuhan c Sabaot, 
yang adalah menurut penaf-
siran, d pencipta hari pertama, 
yang awal dan yang akhir.

8 Ya, sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah agar 
kamu hendaknya membangun 
sebuah rumah, yang di dalam 
rumah itu Aku merancang un-
tuk a memberkahi mereka yang 
telah Aku pilih dengan kuasa 
dari tempat yang tinggi;

9 Karena inilah a janji Bapa 
kepadamu; oleh karena itu 
Aku memerintahkanmu un-
tuk tinggal, bahkan seperti para 
rasul- Ku di Yerusalem.

10 Walaupun demikian, para 
hamba- Ku berdosa suatu dosa 
yang sangat memilukan; dan 
a perselisihan timbul di dalam 
b sekolah para nabi; yang adalah 
sangat memilukan bagi- Ku, fir-
man Tuhanmu; oleh karena itu 
Aku kirim mereka untuk didera.

11 Sesungguhnya Aku ber-

f irman kepadamu, adalah 
kehendak- Ku bahwa kamu 
hendaknya membangun se-
buah rumah. Jika kamu mena-
ati perintah- perintah- Ku kamu 
akan memiliki kuasa untuk 
membangunnya.

12 Jika kamu a tidak menaati 
perintah- perintah- Ku, b kasih 
Bapa tidak akan berlanjut ber-
samamu, oleh karena itu kamu 
akan berjalan dalam kegelapan.

13 Sekarang, inilah kebijaksa-
naan, dan pikiran Tuhan—biar-
lah rumah itu dibangun, bukan 
menurut cara dunia, karena 
Aku tidak memberi kepadamu 
bahwa kamu akan hidup menu-
rut cara dunia;

14 Oleh karena itu, biarlah itu 
dibangun menurut cara yang 
akan Aku perlihatkan kepada 
tiga orang darimu, yang hendak-
nya kamu tetapkan dan tahbis-
kan pada kuasa ini.

15 Dan ukuran darinya hen-
daknya lima puluh dan lima 
kaki dalam lebar, dan biarlah 
itu enam puluh lima kaki dalam 
panjang, di ruangan bagian da-
lam darinya.

16 Dan biarlah bagian yang le-
bih rendah dari ruangan bagian 
dalam didedikasikan bagi- Ku 
untuk persembahan sakra-
menmu, dan untuk pengkhot-
bahanmu, dan puasamu, dan 
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 16 a A&P 59:9–14.
 17 a A&P 78:20.
  b pts Tuhan.

96 1 a Yes. 33:20; 54:2.  
pts Pasak.

 4 a A&P 78:3–4. 

   pts Ordo Gabungan.

doamu, dan a dipersembahkan-
nya hasratmu yang paling ku-
dus bagi- Ku, firman Tuhanmu.

17 Dan biarlah bagian yang le-
bih tinggi dari ruangan bagian 
dalam didedikasikan bagi- Ku 

untuk sekolah para rasul- Ku, 
firman Putra a Ahman; atau, 
dengan perkataan lain, Alfus; 
atau, dengan perkataaan lain, 
Omegus; bahkan Yesus Kristus 
b Tuhanmu. Amin.

BAGIAN 96
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, memperlihat
kan tata tertib kota atau pasak Sion di Kirtland, Ohio, 4 Juni 1833, 
sebagai sebuah contoh kepada para Orang Suci di Kirtland. Kejadian
nya adalah sebuah konferensi para imam tinggi, dan pokok utama per
timbangannya adalah pelepasan tanah tertentu, yang dikenal sebagai 
tanah pertanian French, yang dimiliki oleh Gereja di dekat Kirtland. 
Karena konferensi tidak dapat menyepakati siapa yang mesti bertang
gung jawab atas tanah pertanian itu, semua sepakat untuk bertanya 
kepada Tuhan mengenai masalah ini.

1, Pasak Kirtland di Sion mesti 
dijadikan kuat; 2–5, Uskup mesti 
membagi warisan bagi para Orang 
Suci; 6–9, John Johnson mesti 
menjadi anggota ordo gabungan.

Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, inilah kebijaksanaan, 
yang dengannya kamu boleh 
mengetahui bagaimana bertin-
dak mengenai masalah ini, ka-
rena adalah perlu menurut- Ku 
bahwa a pasak ini yang telah Aku 
dirikan untuk kekuatan Sion 
hendaknya dijadikan kuat.

2 Oleh karena itu, biarlah 
hamba- Ku Newel K. Whitney 
bertanggung jawab atas tem-
pat yang disebutkan di antara 

kamu, yang di atasnya Aku me-
rancang untuk membangun ru-
mah kudus- Ku.

3 Dan lagi, biarlah itu dibagi 
menjadi lahan- lahan, menurut 
kebijaksanaan, demi manfaat 
mereka yang mengupayakan 
warisan, sebagaimana akan di-
putuskan dalam dewan di an-
tara kamu.

4 Oleh karena itu, indahkanlah 
agar kamu mengurus masalah 
ini, dan bagian itu yang perlu 
untuk manfaat a ordo- Ku, untuk 
tujuan menampilkan firman- Ku 
kepada anak- anak manusia.

5 Karena lihatlah, sesung-
guhnya Aku berfirman kepa-
damu, inilah yang paling arif 
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 7 a pts Yusuf, Putra Yakub.

menurut- Ku, bahwa firman- Ku 
hendaknya disebarluaskan ke-
pada anak- anak manusia, un-
tuk tujuan menundukkan hati 
anak- anak manusia demi ke-
baikanmu. Demikianlah. Amin.

6 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ada-
lah kebijaksanaan dan perlu 
menurut- Ku, bahwa hamba- Ku 
John Johnson yang persem-
bahannya telah Aku terima, 
dan yang doa- doanya telah Aku 
dengar, kepada siapa Aku be-
rikan sebuah janji akan kehi-
dupan kekal sejauh dia menaati 
perintah- perintah- Ku sejak mu-
lai sekarang—

7 Karena dia adalah keturunan 

a Yusuf dan pengambil bagian 
akan berkat- berkat dari janji 
yang dibuat kepada leluhurnya.

8 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, adalah perlu 
menurut- Ku bahwa dia hendak-
nya menjadi anggota ordo, agar 
dia boleh membantu dalam me-
nampilkan firman- Ku kepada 
anak- anak manusia.

9 Oleh karena itu kamu hen-
daknya menahbiskannya pada 
berkat ini, dan dia hendaknya 
berupaya dengan tekun untuk 
mengambil kewajiban keuangan 
yang ada atas rumah yang dise-
butkan di antara kamu, agar dia 
boleh berdiam di dalamnya. De-
mikianlah. Amin.

BAGIAN 97
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 2 Agustus 1833. Wahyu ini berurusan terutama sekali dengan 
urusan para Orang Suci di Sion, Jackson County, Missouri, sebagai 
tanggapan terhadap pertanyaan Nabi kepada Tuhan untuk informasi. 
Para anggota Gereja di Missouri pada waktu ini mengalami peng
aniayaan yang hebat dan, pada tanggal 23 Juli 1833, telah dipaksa 
untuk menandatangani suatu kesepakatan untuk meninggalkan 
Jackson County.

1–2, Banyak Orang Suci di Sion 
(Jackson County, Missouri) diber
kati karena kesetiaan mereka; 3–5, 
Parley P. Pratt dipuji atas kerjanya 
di dalam sekolah di Sion; 6–9, Me
reka yang menepati perjanjian me
reka diterima oleh Tuhan; 10–17, 
Sebuah rumah mesti dibangun di 
Sion yang di dalamnya yang murni 

hatinya akan melihat Allah; 18–21, 
Sion adalah yang murni hatinya; 
22–28, Sion akan lolos dari pen
cambukan Tuhan jika setia.

Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu teman- teman- Ku, 
Aku berfirman kepadamu de-
ngan suara- Ku, bahkan su-
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97 1 a pts Sion.
 2 a Mat. 5:5;  

Mosia 3:19.
 3 a pts Sekolah 

para Nabi.
  b pts Parley Parker 

   Pratt.
 6 a pts Penderaan.
 7 a Mat. 3:10.
  b Luk. 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  
3 Ne. 14:15–20.

 8 a pts Hati yang Hancur.
  b pts Jujur, Kejujuran.
  c A&P 64:34.
  d pts Kurban.
  e A&P 52:15; 132:50.

ara Roh- Ku, agar Aku boleh 
memperlihatkan kepadamu 
k e h e n d a k -  K u  m e n g e n a i 
saudara- saudaramu di tanah 
a Sion, yang banyak dari mereka 
benar- benar rendah hati dan se-
dang berupaya dengan tekun 
untuk belajar kebijaksanaan dan 
untuk menemukan kebenaran.

2 Sesungguhnya, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
diberkatilah yang seperti itu, ka-
rena mereka akan mendapatkan; 
karena Aku, Tuhan, memper-
lihatkan belas kasihan kepada 
semua yang a lembut hati, dan 
ke atas semua siapa pun yang 
Aku kehendaki, agar Aku bo-
leh dibenarkan ketika Aku akan 
membawa mereka pada peng-
hakiman.

3 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, mengenai a sekolah di 
Sion, Aku, Tuhan, sangat berke-
nan bahwa hendaknya ada se-
buah sekolah di Sion, dan juga 
dengan hamba- Ku b Parley P. 
Pratt, karena dia tinggal di da-
lam Aku.

4 Dan sejauh dia melanjutkan 
untuk tinggal di dalam Aku dia 
akan melanjutkan untuk me-
ngetuai sekolah di tanah Sion 
sampai Aku akan memberikan 
kepadanya perintah- perintah 
lain.

5 Dan Aku akan memberkati-

nya dengan perlipatan berkat, 
dalam memaparkan segala tu-
lisan suci dan misteri untuk pe-
neguhan sekolah itu, dan gereja 
di Sion.

6 Dan kepada sisa orang di se-
kolah itu, Aku, Tuhan, bersedia 
untuk memperlihatkan belas ka-
sihan; walaupun demikian, ada 
dari mereka yang mestilah perlu 
a didera, dan pekerjaan mereka 
akan disingkapkan.

7 a Kapak diletakkan pada 
akar pohon; dan setiap pohon 
yang tidak menghasilkan b buah 
yang baik akan ditebang dan di-
lemparkan ke dalam api. Aku, 
Tuhan, telah memfirmankannya.

8 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, semua di antara 
mereka yang mengetahui a hati 
mereka adalah b jujur, dan han-
cur, dan roh mereka menyesal, 
dan c bersedia untuk menepati 
perjanjian mereka melalui d pe-
ngurbanan—ya, setiap pengur-
banan yang akan Aku, Tuhan, 
perintahkan—mereka e diterima 
oleh- Ku.

9 Karena Aku, Tuhan, akan me-
nyebabkan mereka untuk meng-
hasilkan bagaikan sebatang 
pohon yang sangat subur yang 
ditanam di sebidang tanah yang 
baik, di dekat sebuah kali yang 
murni, yang menghasilkan ba-
nyak buah yang berharga.
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 10 a A&P 57:3; 88:119; 
124:51.

  b A&P 115:14–16.
 12 a pts Persepuluhan.
  b pts Bait Suci.
 13 a pts Terima Kasih.
 14 a pts Pengertian.
  b pts Kerajaan Allah.

  c pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 15 a A&P 94:9; 109:20–21.
  b Hag. 2:8;  

A&P 84:5.
 16 a A&P 110:1–10.
  b Mat. 5:8;  

A&P 67:10–13; 88:68.  

pts Murni, 
Kemurnian.

 18 a A&P 90:24; 100:15.
 19 a Yes. 60:14;  

Za. 2:10–12;  
A&P 45:66–70; 49:10.

  b pts Yerusalem Baru.
 20 a 2 Sam. 22:3.

10 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, bahwa ada-
lah kehendak- Ku agar sebuah 
a rumah hendaknya dibangun 
bagi- Ku di tanah Sion, seperti 
b pola yang telah Aku berikan 
kepadamu.

11 Ya, biarlah itu dibangun se-
lekasnya, dengan persepuluhan 
umat- Ku.

12 Lihatlah, inilah a persepu-
luhan dan pengurbanan yang 
Aku, Tuhan, tuntut dari tangan 
mereka, agar boleh ada sebuah 
b rumah dibangun bagi- Ku demi 
keselamatan Sion—

13 Sebagai tempat untuk a ung-
kapan terima kasih bagi semua 
orang suci, dan sebagai tempat 
untuk petunjuk bagi mereka se-
mua yang dipanggil pada pe-
kerjaan pelayanan dalam segala 
pemanggilan dan jabatan me-
reka yang bermacam- macam;

14 Agar mereka boleh disem-
purnakan dalam a pengertian 
akan pelayanan mereka, da-
lam teori, dalam asas, dan da-
lam ajaran, dalam segala sesuatu 
yang berkaitan dengan b kerajaan 
Allah di atas bumi, c kunci- kunci 
kerajaan yang telah dianugerah-
kan ke atas dirimu.

15 Dan sejauh umat- Ku mem-
bangun sebuah rumah bagi- Ku 
dalam nama Tuhan, dan tidak 

membiarkan a apa pun yang 
tidak bersih datang ke da-
lamnya, agar itu tak ternoda, 
b kemuliaan- Ku akan berdiam di 
dalamnya;

16 Ya, dan a kehadiran- Ku akan 
ada di sana, karena Aku akan 
datang ke dalamnya, dan semua 
yang b murni hatinya yang akan 
datang ke dalamnya akan meli-
hat Allah.

17 Tetapi jika itu ternoda Aku 
tidak akan datang ke dalamnya, 
dan kemuliaan- Ku tidak akan 
ada di sana; karena Aku tidak 
akan datang ke dalam bait suci- 
bait suci yang tidak kudus.

18 Dan, sekarang, lihatlah, jika 
Sion melakukan hal- hal ini dia 
akan menjadi a makmur, dan me-
nyebarkan dirinya dan menjadi 
sangat mulia, sangat hebat, dan 
sangat menakutkan.

19 Dan a bangsa- bangsa di bumi 
akan menghormatinya, dan 
akan berkata: Pastilah b Sion ada-
lah kota Allah kita, dan pastilah 
Sion tidak dapat roboh, tidak 
juga dipindahkan keluar dari 
tempatnya, karena Allah ber -
ada di sana, dan tangan Tuhan 
ada di sana;

20 Dan Dia telah bersumpah 
dengan kuasa daya- Nya untuk 
menjadi keselamatannya dan 
a menaranya yang tinggi.
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 21 a Musa 7:18.  
pts Murni, 
Kemurnian;  
Sion.

 22 a pts Pembalasan.
 23 a Yes. 28:14–19;  

A&P 45:31.
 25 a 2 Ne. 6:13–18;  

A&P 63:34;  
JS—M 1:20.

 26 a A&P 84:54–59.
  b Luk. 21:10–13.

  c Mal. 4:1–3;  
3 Ne. 21:20–21.

  d Yl. 1:15–20.
 27 a Yeh. 18:27.
 28 a pts Berkat.

21 Oleh karena itu, sesungguh-
nya, demikianlah firman Tuhan, 
biarlah Sion bersukacita, karena 
inilah a Sion—yang murni ha-
tinya; oleh karena itu, biarlah 
Sion bersukacita, sementara se-
mua yang jahat akan berduka 
nestapa.

22 Karena lihatlah, dan te-
ngoklah, a pembalasan datang 
selekasnya ke atas yang fasik 
bagaikan angin puyuh; dan sia-
pakah yang akan lolos darinya?

23 a Pencambukan Tuhan akan 
menerpa pada malam hari dan 
pada siang hari, dan laporannya 
akan menyulitkan semua orang; 
ya, itu tidak akan ditahan sam-
pai Tuhan datang;

24 Karena keberangan Tuhan 
tersulut terhadap kekejian me-
reka dan segala pekerjaan jahat 
mereka.

25 Walaupun demikian, Sion 
akan a lolos jika berusaha keras 
untuk melakukan segala sesuatu 

apa pun yang telah Aku perin-
tahkan kepadanya.

26 Tetapi jika tidak berusaha 
keras untuk melakukan apa 
pun yang telah Aku perintah-
kan kepadanya, Aku akan a me-
ngunjunginya menurut segala 
pekerjaannya, dengan kesengsa-
raan yang parah, dengan b sam-
par, dengan wabah, dengan 
pedang, dengan c pembalasan, 
dengan d api pelahap.

27 Walaupun demikian, biar-
lah dibacakan sekali ini ke te-
linganya, bahwa Aku, Tuhan, 
telah menerima persembahan-
nya; dan jika dia tidak lagi ber-
dosa a tidak ada dari hal- hal ini 
akan datang ke atasnya;

28 Dan Aku akan a member-
katinya dengan berkat- berkat, 
dan melipatgandakan perli-
patan berkat ke atasnya, dan 
ke atas angkatan- angkatannya 
selama- lamanya, firman Tuhan 
Allahmu. Amin.

BAGIAN 98
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 6 Agustus 1833. Wahyu ini datang sebagai akibat dari penga
niayaan atas para Orang Suci di Missouri. Peningkatan permukiman 
para anggota Gereja di Missouri mencemaskan para pemukim lain, 
yang merasa terancam oleh jumlah, pengaruh politik dan ekonomi, 
serta perbedaan budaya dan keagamaan para Orang Suci. Pada bulan 
Juli 1833, sebuah gerombolan perusuh menghancurkan harta milik 
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98 1 a A&P 68:6.
  b pts Terima Kasih.
 2 a Mzm. 27:14;  

Yes. 30:18–19;  
A&P 133:45.

 3 a A&P 122:7.  
pts Kemalangan.

 5 a 1 Ptr. 2:13–14;  
A&P 58:21; 134:5.

  b A&P 101:77–80; 

109:54.  
pts Kemerdekaan;  
Undang- Undang 
Dasar.

Gereja, melumurkan ter dan menempelkan bulu ayam kepada dua 
anggota Gereja, dan menuntut agar para Orang Suci meninggal
kan Jackson County. Walaupun beberapa berita tentang persoalan di 
Missouri tanpa keraguan telah sampai kepada Nabi di Kirtland (sem
bilan ratus mil jauhnya), keseriusan situasi itu telah dapat diketahui 
olehnya pada tanggal ini hanya melalui wahyu.

1–3, Kesengsaraan para Orang 
Suci adalah demi kebaikan me
reka; 4–8, Para Orang Suci mesti 
bersahabat dengan hukum negara 
berdasarkan undang undang da
sar; 9–10, Orang orang yang ju
jur, bijak, dan baik hendaknya 
didukung untuk pemerintahan 
duniawi; 11–15, Mereka yang me
nyerahkan nyawa mereka dalam 
perkara Tuhan akan memperoleh 
kehidupan kekal; 16–18, Tampiklah 
perang dan permaklumkanlah per
damaian; 19–22, Para Orang Suci 
di Kirtland ditegur dan diperintah
kan untuk bertobat; 23–32, Tuhan 
mengungkapkan hukum hukum 
Nya yang mengatur penganiayaan 
dan kesengsaraan yang dibebankan 
kepada umat Nya; 33–38, Perang 
dibenarkan hanya ketika Tuhan 
memerintahkannya; 39–48, Para 
Orang Suci mesti mengampuni 
musuh mereka, yang, jika mereka 
bertobat, juga akan lolos dari pem
balasan Tuhan.

Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu teman- teman- Ku, 
a janganlah takut, biarlah ha-
timu terhibur; ya, bersukacitalah 

selamanya, dan dalam setiap hal 
b berterimakasihlah;

2 a Menunggu dengan sabar 
akan Tuhan, karena doa- doamu 
telah masuk ke dalam telinga 
Tuhan Sabaot, dan dicatat de-
ngan meterai dan perjanjian 
ini—Tuhan telah bersumpah dan 
menetapkan bahwa itu akan di-
kabulkan.

3 Oleh karena itu, Dia mem-
berikan janji ini kepadamu, de-
ngan sebuah perjanjian yang 
langgeng bahwa itu akan dige-
napi; dan segala sesuatu dengan 
apa kamu telah a disengsarakan 
akan bekerja bersama demi ke-
baikanmu, dan demi kemuliaan 
nama- Ku, firman Tuhan.

4 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu me-
ngenai hukum negara, adalah 
kehendak- Ku bahwa umat- Ku 
hendaknya berusaha keras un-
tuk melakukan segala sesuatu 
apa pun yang Aku perintahkan 
kepada mereka.

5 Dan a hukum negara itu yang 
adalah b berdasarkan undang- 
undang dasar, mendukung asas 
kebebasan itu dalam memelihara 
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 8 a Yoh. 8:32; 2 Kor. 3:17.  
pts Bebas, Kebebasan;  
Hak Pilihan.

 9 a Ams. 29:2.
 10 a pts Jujur, Kejujuran.
 11 a Ul. 8:3; Mat. 4:4;  

A&P 84:43–44.
 12 a Yes. 28:10;  

A&P 42:61.

  b Abr. 3:25–26.
 13 a Luk. 9:24;  

A&P 101:35–38; 
103:27–28.  
pts Martir.

 14 a Neh. 4:14; A&P 122:9.
  b A&P 124:55.
  c Why. 2:10;  

A&P 136:31, 39.

 16 a Alma 48:14.  
pts Pendamai.

  b pts Perang.
  c pts Damai, 

Kedamaian.
  d Mal. 4:5–6;  

A&P 2:1–2.
 17 a pts Orang- Orang 

Yahudi.

hak dan hak istimewa, adalah 
kepunyaan seluruh umat ma-
nusia, dan dapat dibenarkan di 
hadapan- Ku.

6 Oleh karena itu, Aku, Tuhan, 
membenarkanmu, dan saudara- 
saudaramu dari gereja- Ku, da-
lam bersahabat dengan hukum 
itu yang adalah hukum negara 
berdasarkan undang- undang 
dasar;

7 Dan berkaitan dengan hu-
kum manusia, apa pun yang le-
bih atau kurang daripada ini, 
datang dari yang jahat.

8 Aku, Tuhan Allah, menjadi-
kanmu a bebas, oleh karena itu 
kamu bebas tentunya; dan hu-
kum juga menjadikanmu bebas.

9 Walaupun demikian, ketika 
yang a jahat berkuasa orang- 
orang berduka nestapa.

10 Karenanya, a orang jujur dan 
orang bijak hendaknya dicari de-
ngan tekun, dan orang baik dan 
orang bijak hendaknya berusaha 
keras kamu sokong; jika tidak 
apa pun yang kurang daripada 
ini datang dari yang jahat.

11 Dan Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah, bahwa 
kamu hendaknya meninggalkan 
segala kejahatan dan mengikat-
kan diri pada segala kebaikan, 
agar kamu hendaknya hidup 

dengan setiap a firman yang ke-
luar dari mulut Allah.

12 Karena Dia akan a membe-
rikan kepada yang setia baris 
demi baris, ajaran demi ajaran; 
dan Aku akan b mencobaimu dan 
mengujimu dengan ini.

13 Dan barang siapa a me-
nyerahkan nyawanya dalam 
perkara- Ku, demi kepentingan 
nama- Ku, akan mendapatkan-
nya kembali, bahkan kehidupan 
yang kekal.

14 Oleh karena itu, a jangan-
lah takut kepada musuhmu, ka-
rena telah Aku tetapkan dalam 
hati- Ku, firman Tuhan, bahwa 
Aku akan b mengujimu dalam se-
gala sesuatu, apakah kamu akan 
tinggal dalam perjanjian- Ku, 
bahkan sampai c kematian, agar 
kamu boleh didapati layak.

15 Karena jika kamu tidak mau 
tinggal dalam perjanjian- Ku 
kamu tidak layak bagi- Ku.

16 Oleh karena itu, a tampiklah 
b perang dan permaklumkanlah 
c perdamaian, dan upayakanlah 
dengan tekun untuk d memaling-
kan hati anak- anak kepada le-
luhur mereka, dan hati leluhur 
kepada anak- anak;

17 Dan lagi, hati a orang- orang 
Yahudi kepada para nabi, dan 
para nabi kepada orang- orang 
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 18 a Yoh. 14:2;  
A&P 59:2; 76:111; 81:6.

 21 a Mosia 23:21;  
Hel. 12:3.  
pts Penderaan.

 22 a pts Patuh, Kepatuhan.
  b Mat. 16:17–18;  

A&P 33:12–13.
 23 a Luk. 6:29;  

Alma 43:46–47.  

pts Penganiayaan.
 24 a Mat. 7:1–2.
 26 a pts Sabar, Kesabaran.

Yahudi; agar jangan Aku datang 
dan menghantam seluruh bumi 
dengan kutukan, dan semua da-
ging dilalap api di hadapan- Ku.

18 Janganlah biarkan hatimu 
susah; karena di dalam rumah 
Bapa- Ku ada a banyak tempat 
tinggal, dan Aku telah memper-
siapkan sebuah tempat bagimu; 
dan di mana Bapa- Ku dan Aku 
berada, di sanalah kamu akan 
berada juga.

19 Lihatlah, Aku, Tuhan, ti-
daklah terlalu berkenan dengan 
banyak orang yang berada di da-
lam jemaat di Kirtland;

20 Karena mereka tidak me-
ninggalkan dosa- dosa mereka, 
dan jalan mereka yang jahat, ke-
sombongan hati mereka, dan ke-
serakahan mereka, dan segala 
sesuatu mereka yang menjijik-
kan, dan menepati firman kebi-
jaksanaan dan kehidupan kekal 
yang telah Aku berikan kepada 
mereka.

21 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, bahwa Aku, 
Tuhan, akan a mendera mereka 
dan akan melakukan apa pun 
yang Aku inginkan, jika mereka 
tidak bertobat dan menepati se-
gala hal apa pun yang telah Aku 
firmankan kepada mereka.

22 Dan lagi Aku berfirman 
kepadamu, jika kamu beru-
saha keras untuk a melakukan 
apa pun yang Aku perintahkan 

kepadamu, Aku, Tuhan, akan 
memalingkan segala kemurkaan 
dan keberangan darimu, dan 
b gerbang- gerbang neraka tidak 
akan berjaya melawanmu.

23 Sekarang, Aku berfirman 
kepadamu mengenai kelu-
argamu—jika manusia akan 
a menghantammu, atau keluar-
gamu, sekali saja, dan kamu me-
nanggungnya dengan sabar dan 
tidak mencaci maki mereka, ti-
dak juga mengupayakan pem-
balasan dendam, kamu akan 
diberi pahala;

24 Tetapi jika kamu menang-
gungnya dengan tidak sabar, 
akan dianggap bagimu seba-
gaimana a ditakarkan sebagai 
ukuran yang adil bagimu.

25 Dan lagi, jika musuhmu akan 
menghantammu kedua kalinya, 
dan kamu tidak mencaci maki 
musuhmu, dan menanggung-
nya dengan sabar, pahalamu 
akan menjadi seratus kali lipat.

26 Dan lagi, jika dia akan 
menghantammu ketiga kali-
nya, dan kamu menanggung-
nya a dengan sabar, pahalamu 
akan digandakan bagimu em-
pat kali lipat;

27 Dan tiga kesaksian ini akan 
berdiri menentang musuhmu 
jika dia tidak bertobat, dan ti-
dak akan dihapuskan.

28 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
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 28 a pts Memperingatkan.
 32 a A&P 27:10.
 33 a Ul. 20:10;  

Alma 48:14–16.
 34 a A&P 105:38–41.
 37 a Yos. 23:10;  

Yes. 49:25.

jika musuh itu akan lolos dari 
pembalasan- Ku, sehingga dia ti-
dak dibawa pada penghakiman 
di hadapan- Ku, maka kamu 
hendaknya memastikan bahwa 
kamu a memperingatkannya da-
lam nama- Ku, bahwa dia tidak 
lagi menyerangmu, tidak juga 
keluargamu, bahkan anak- anak 
dari anak- anakmu sampai ang-
katan ketiga dan keempat.

29 Dan kemudian, jika dia 
akan menyerangmu atau anak- 
anakmu, atau anak- anak dari 
anak- anakmu sampai angkatan 
ketiga dan keempat, Aku telah 
menyerahkan musuhmu ke da-
lam tanganmu;

30 Dan kemudian jika engkau 
akan menyelamatkannya, eng-
kau akan diberi pahala karena 
kesalehanmu; dan juga anak- 
anakmu dan anak- anak dari 
anak- anakmu sampai angkatan 
ketiga dan keempat.

31 Walaupun demikian, mu-
suhmu berada dalam tanganmu; 
dan jika engkau memberi pa-
hala kepadanya menurut pe-
kerjaannya engkau dibenarkan; 
jika dia telah mengincar nya-
wamu, dan nyawamu teran-
cam olehnya, musuhmu berada 
dalam tanganmu dan engkau 
 dibenarkan.

32 Lihatlah, inilah hukum yang 
Aku berikan kepada hamba- Ku 
Nefi, dan a bapa leluhurmu, 
Yusuf, dan Yakub, dan Ishak, 

dan Abraham, dan semua nabi 
dan rasul- Ku zaman dahulu.

33 Dan lagi, inilah a hukum 
yang Aku berikan kepada 
umat- Ku zaman dahulu, bahwa 
mereka tidak akan pergi bertem-
pur melawan bangsa, kaum, ba-
hasa, atau khalayak mana pun, 
kecuali Aku, Tuhan, perintahkan 
kepada mereka.

34 Dan jika bangsa, bahasa, 
atau khalayak mana pun akan 
mempermaklumkan perang 
melawan mereka, mereka hen-
daknya pertama- tama meng-
angkat tunggul a perdamaian 
kepada khalayak, bangsa, atau 
bahasa itu;

35 Dan jika orang- orang itu ti-
dak menerima tawaran perda-
maian, tidak juga kedua tidak 
juga ketiga kalinya, mereka hen-
daknya membawa kesaksian ini 
ke hadapan Tuhan;

36 Maka Aku, Tuhan, akan 
memberikan kepada mereka 
sebuah perintah, dan membe-
narkan mereka dalam pergi 
bertempur melawan bangsa, ba-
hasa, atau khalayak itu.

37 Dan Aku, Tuhan, akan 
a berperang bagi pertempuran 
mereka, dan pertempuran anak- 
anak mereka, dan anak- anak 
dari anak- anak mereka, sampai 
mereka telah membalas sendiri 
kepada semua musuh mereka, 
sampai angkatan ketiga dan 
 keempat.
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 40 a Mat. 18:21–22;  
A&P 64:9–11.  
pts Mengampuni.

 45 a Mormon 8:20.
 46 a Ul. 5:9–10.
 47 a Mosia 7:33;  

Morm. 9:6.
 48 a Yeh. 18:19–23.

38 Lihatlah, inilah sebuah con-
toh kepada semua orang, firman 
Tuhan Allahmu, untuk pembe-
naran di hadapan- Ku.

39 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
setelah musuhmu menyerang 
engkau pertama kalinya, dia 
bertobat dan datang kepadamu 
memohon pengampunanmu, 
engkau hendaknya mengam-
puninya, dan hendaknya tidak 
lagi menganggapnya sebagai ke-
saksian menentang musuhmu—

40 Dan seterusnya hingga ke-
dua dan ketiga kalinya; dan se-
sering musuhmu bertobat dari 
pelanggaran dengan apa dia 
telah melanggar terhadapmu, 
engkau hendaknya a mengam-
puninya, sampai tujuh puluh 
kali tujuh.

41 Dan jika dia melanggar ter-
hadapmu dan tidak bertobat 
pertama kalinya, walaupun 
demikian engkau hendaknya 
mengampuninya.

42 Dan jika dia melanggar ter-
hadapmu kedua kalinya, dan 
tidak bertobat, walaupun demi-
kian engkau hendaknya meng-
ampuninya.

43 Dan jika dia melanggar ter-
hadapmu ketiga kalinya, dan ti-
dak bertobat, engkau hendaknya 
juga mengampuninya.

44 Tetapi jika dia melanggar 
terhadapmu keempat kalinya 
janganlah engkau mengam-

puninya, tetapi hendaknya 
membawa kesaksian ini ke ha-
dapan Tuhan; dan itu tidak akan 
dihapuskan sampai dia bertobat 
dan memberi pahala kepadamu 
empat kali lipat dalam segala se-
suatu dengan apa dia telah me-
langgar terhadapmu.

45 Dan jika dia melakukan ini, 
engkau hendaknya mengam-
puninya  dengan segenap 
hatimu; dan jika dia tidak me-
lakukan ini, Aku, Tuhan, akan 
a membalaskan bagimu terha-
dap musuhmu seratus kali lipat;

46 Dan ke atas anak- anaknya, 
dan ke atas anak- anak dari anak- 
anaknya dari mereka semua 
yang membenci- Ku, sampai 
a angkatan ketiga dan keempat.

47 Tetapi jika anak- anak itu 
akan bertobat, atau anak- anak 
dari anak- anak itu, dan a ber-
paling kepada Tuhan Allah 
mereka, dengan segenap hati 
mereka dan dengan segenap 
daya, pikiran, dan kekuatan 
mereka, dan memulihkan em-
pat kali lipat untuk segala pe-
langgaran mereka dengan apa 
mereka telah melanggar, atau 
dengan apa leluhur mereka 
telah melanggar, atau lelu-
hur dari ayah mereka, maka 
keberanganmu hendaknya  
dipalingkan;

48 Dan a pembalasan tidak akan 
lagi datang ke atas diri me-
reka, firman Tuhan Allahmu, 
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99 1 a pts Penganiayaan.
 2 a Mat. 10:40.
  b 1 Kor. 2:4–5.
 3 a Mat. 18:1–6.

  b pts Kerajaan Allah.
  c pts Belas Kasihan.
 4 a Yoh. 12:44–50.
  b A&P 75:19–22.

 5 a A&P 1:11–14.
  b Yud. 1:14–15.  

pts Yesus Kristus—
Hakim.

dan pelanggaran mereka tidak 
akan pernah dibawa lagi sebagai 

kesaksian di hadapan Tuhan me-
nentang mereka. Amin.

BAGIAN 99
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada John 
Murdock, 29 Agustus 1832, di Hiram, Ohio. Selama lebih dari se
tahun, John Murdock telah mengkhotbahkan Injil sementara anak 
anaknya—tanpa ibu setelah kematian istrinya, Julia Clapp, pada 
bulan April 1831—tinggal bersama keluarga keluarga lain di Ohio.

1–8, John Murdock dipanggil un
tuk mempermaklumkan Injil, dan 
mereka yang menerimanya mene
rima Tuhan dan akan mendapatkan 
belas kasihan.

Lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepada hamba- Ku John 
Murdock—engkau dipang-
gil untuk pergi ke kawasan- 
kawasan sebelah timur dari 
rumah ke rumah, dari desa ke 
desa, dan dari kota ke kota, un-
tuk mempermaklumkan Injil 
abadi- Ku kepada penghuninya, 
di tengah a penganiayaan dan ke-
jahatan.

2 Dan yang a menerimamu 
menerima- Ku; dan kamu akan 
memiliki kuasa untuk memak-
lumkan firman- Ku dalam b pe-
ragaan Roh Kudus- Ku.

3 Dan yang menerimamu a se-
perti seorang anak kecil, me-
nerima b kerajaan-  Ku;  dan 
diberkatilah mereka, karena 

mereka akan mendapatkan c be-
las kasihan.

4 Dan barang siapa menolakmu 
akan a ditolak oleh Bapa- Ku dan 
seisi rumah- Nya; dan kamu hen-
daknya membersihkan b kakimu 
di tempat- tempat rahasia dalam 
perjalanan sebagai kesaksian 
menentang mereka.

5 Dan lihatlah, dan tengoklah, 
Aku a datang dengan cepat un-
tuk b penghakiman, untuk me-
yakinkan segala perbuatan fasik 
mereka yang telah mereka per-
buat menentang- Ku, seperti 
yang tertulis tentang Aku dalam 
jilid kitab itu.

6 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa tidaklah perlu bahwa 
kamu akan pergi sampai anak- 
anakmu diurus, dan dikirim de-
ngan baik kepada uskup di Sion.

7 Dan setelah beberapa tahun, 
jika engkau hasratkan dari- Ku, 
engkau boleh pergi juga ke 
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 8 a Mat. 19:29.
100 1 a pts Sidney Rigdon.
  b pts Joseph Smith, Jr.

 4 a pts Keselamatan.
 5 a Hel. 5:18;  

A&P 68:3–4.

 6 a Mat. 10:19–20;  
A&P 84:85.

 7 a A&P 84:61.

tanah yang baik itu, untuk me-
miliki warisanmu;

8 Jika tidak engkau hendaknya 

melanjutkan mempermaklum-
kan Injil- Ku a sampai engkau di-
ambil. Amin.

BAGIAN 100
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Perrysburg, New York, 12 Oktober 1833. Dua saudara ini, 
setelah tidak berada bersama keluarga mereka untuk beberapa hari, 
merasakan kerisauan tentang mereka.

1– 4, Joseph dan Sidney mesti 
mengkhotbahkan Injil demi kese
lamatan jiwa; 5–8, Akan diberi
kan kepada mereka pada jam yang 
tepat apa yang hendaknya mereka 
katakan; 9–12, Sidney mesti men
jadi juru bicara dan Joseph mesti 
menjadi pewahyu dan perkasa da
lam kesaksian; 13–17, Tuhan akan 
mengangkat suatu umat yang 
murni, dan yang patuh akan dise
lamatkan.

Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 
teman- Ku a Sidney dan b Joseph, 
keluargamu sehat; mereka ber-
ada dalam tangan- Ku, dan Aku 
akan melakukan terhadap me-
reka seperti yang tampaknya 
baik bagi- Ku; karena di dalam 
Aku ada segala kuasa.

2 Oleh karena itu, ikutlah Aku, 
dan dengarkanlah nasihat yang 
akan Aku berikan kepadamu.

3 Lihatlah, dan tengoklah, 
Aku memiliki banyak orang di 

tempat ini, di daerah- daerah se-
kitarnya; dan sebuah pintu yang 
mangkus akan dibukakan di 
daerah- daerah sekitarnya di wi-
layah sebelah timur ini.

4 Oleh karena itu, Aku, Tuhan, 
te lah  membiarkanmu un-
tuk datang ke tempat ini; ka-
rena demikianlah adalah perlu 
menurut- Ku demi a keselamatan 
jiwa.

5 Oleh karena itu, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
angkatlah suaramu kepada 
orang- orang ini; a bicarakanlah 
pemikiran yang akan Aku taruh 
ke dalam hatimu, dan kamu ti-
dak akan dipermalukan di ha-
dapan manusia;

6 Karena akan a diberikan kepa-
damu pada jam yang tepat, ya, 
pada saat yang tepat, apa yang 
akan kamu katakan.

7 Tetapi sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu, agar kamu 
hendaknya a memaklumkan hal 
apa pun yang kamu maklumkan 
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 7 b pts Lembut Hati, 
Kelembutan Hati.

 8 a 2 Ne. 33:1–4.
 9 a Kel. 4:14–16;  

2 Ne. 3:17–18;  
A&P 124:103–104.

 10 a pts Bersaksi.

 11 a Alma 17:2–3.
  b A&P 124:125.
 13 a pts Sion.
  b A&P 84:99; 

105:9–10, 31, 37.
 14 a pts Orson Hyde.
 15 a Rm. 8:28;  

A&P 90:24; 105:40.
 16 a pts Murni, 

Kemurnian.
 17 a Yl. 2:32;  

Alma 38:4–5.

dalam nama- Ku, dalam kekhu-
syukan hati, dalam roh b kelem-
butan hati, dalam segala hal.

8 Dan Aku memberi kepadamu 
janji ini, bahwa sejauh kamu la-
kukan ini a Roh Kudus akan di-
curahkan dalam memberikan 
kesaksian untuk segala hal apa 
pun yang akan kamu katakan.

9 Dan adalah perlu menurut- Ku 
bahwa kamu, hamba- Ku Sidney, 
hendaknya menjadi a juru bicara 
bagi orang- orang ini; ya, sesung-
guhnya, Aku akan menahbis-
kanmu pada pemanggilan ini, 
bahkan untuk menjadi juru bi-
cara bagi hamba- Ku Joseph.

10 Dan Aku akan memberikan 
kepadanya kuasa untuk menjadi 
perkasa dalam a kesaksian.

11 Dan Aku akan memberi ke-
padamu kuasa untuk menjadi 
a perkasa dalam memaparkan 
segala tulisan suci, agar eng-
kau boleh menjadi juru bicara 
baginya, dan dia akan men-
jadi b pewahyu bagimu, agar 
engkau boleh mengetahui ke-
pastian akan segala hal ber-
kaitan dengan hal- hal tentang 
kerajaan- Ku di atas bumi.

12 Oleh karena itu, lanjutkan-
lah perjalananmu dan biarlah 
hatimu bersukacita; karena li-
hatlah, dan tengoklah, Aku be-
sertamu bahkan sampai akhir.

13 Dan sekarang Aku mem-
beri kepadamu firman menge-
nai a Sion. Sion akan b ditebus, 
walaupun dia didera untuk su-
atu masa yang singkat.

1 4   S a u d a r a -  s a u d a r a m u , 
hamba- Ku a Orson Hyde dan 
John Gould, berada dalam 
tangan- Ku; dan sejauh mereka 
menaati perintah- perintah- Ku 
mereka akan diselamatkan.

15 Oleh karena itu, biarlah ha-
timu terhibur; karena a segala 
sesuatu akan bekerja bersama 
demi kebaikan bagi mereka 
yang berjalan dengan lurus, dan 
bagi pengudusan gereja.

16 Karena Aku akan meng-
angkat bagi diri-  Ku suatu 
a umat yang murni, yang akan 
melayani- Ku dalam kesalehan;

17 Dan semua yang a memang-
gil nama Tuhan, dan menaati 
perintah- perintah- Nya, akan di-
selamatkan. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 101
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 16 dan 17 Desember 1833. Pada waktu ini para Orang Suci 
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101 1 a pts Penganiayaan.
  b A&P 103:1–2, 11; 

 109:47.
 2 a A&P 58:3–4.
  b Mosia 7:29–30;  

A&P 103:4; 

   105:2–10.
 3 a Yes. 62:3; Mal. 3:17;  

A&P 60:4.
 4 a A&P 95:1–2; 136:31.  

pts Penderaan.
  b Kej. 22:1–14;  

Yakub 4:5.  
pts Abraham.

 5 a Mat. 10:32–33;  
Rm. 1:16;  
2 Ne. 31:14.

  b pts Pengudusan.

yang telah berkumpul di Missouri sedang menderita penganiayaan 
hebat. Gerombolan perusuh telah menghalau mereka dari rumah me
reka di Jackson County; dan sebagian Orang Suci telah mencoba untuk 
menempatkan diri mereka di Van Buren County, Lafayette County, 
dan Ray County, tetapi penganiayaan mengikuti mereka. Kelom
pok utama para Orang Suci pada waktu itu berada di Clay County, 
Missouri. Ancaman kematian terhadap individu di Gereja ada banyak. 
Para Orang Suci di Jackson County telah kehilangan perabot rumah 
tangga, pakaian, hewan piaraan, dan harta milik pribadi lainnya; dan 
banyak hasil panen mereka telah dirusak.

1–8, Para Orang Suci didera dan 
disengsarakan karena pelanggaran 
mereka; 9–15, Keberangan Tuhan 
akan jatuh ke atas bangsa bangsa, 
tetapi umat Nya akan dikumpul
kan dan dihibur; 16–21, Sion dan 
pasak pasaknya akan ditegakkan; 
22–31, Kodrat kehidupan selama 
Milenium dinyatakan; 32– 42, 
Para Orang Suci akan diberkati 
dan diberi pahala pada waktu itu; 
43–62, Perumpamaan bangsawan 
dan pohon zaitun menandakan ke
susahan dan penebusan Sion pada 
akhirnya; 63–75, Para Orang Suci 
mesti melanjutkan berkumpul ber
sama; 76–80, Tuhan menegakkan 
Undang Undang Dasar Amerika 
Serikat;  81–101, Para Orang 
Suci mesti menuntut ganti rugi 
atas keluhan, menurut perum
pamaan wanita dan hakim yang  
tidak adil.

Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, mengenai 

saudara- saudaramu yang telah 
disengsarakan, dan a dianiaya, 
dan b diusir dari tanah warisan 
mereka—

2 Aku, Tuhan, telah membiar-
kan a kesengsaraan terjadi ke-
pada mereka, yang dengannya 
mereka telah disengsarakan, se-
bagai akibat dari b pelanggaran 
mereka.

3 Namun Aku akan memiliki 
mereka, dan mereka akan men-
jadi a milik- Ku pada masa itu 
ketika Aku akan datang untuk 
menghimpun permata- Ku.

4 Oleh karena itu, mereka mes-
tilah perlu a didera dan dicobai, 
bahkan seperti b Abraham, yang 
diperintahkan untuk memper-
sembahkan putra satu- satunya.

5 Karena mereka semua yang 
tidak mau bertahan dalam pen-
deraan, tetapi a menyangkal- Ku, 
tidak dapat b dikuduskan.

6 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, ada percekcokan, dan 
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 6 a pts Perselisihan.
  b pts Iri.
  c pts Nafsu.
 7 a Yes. 59:2;  

Mosia 11:22–25; 21:15;  
Alma 5:38.

 8 a Hel. 12:3.
  b Kis. 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a pts Belas Kasihan;  

Iba.
  b Yer. 30:11.
  c A&P 98:21–22.
 10 a A&P 1:13–14.
 11 a Hel. 13:14;  

Eter 2:9–11.
 12 a pts Berjaga.
 13 a Ul. 30:3–6;  

1 Ne. 10:14.  
pts Israel—

Pengumpulan Israel.
 14 a Mat. 5:4.
 15 a Mat. 10:39.  

pts Martir.
 16 a Musa 6:32.
  b Kel. 14:13–14;  

Mzm. 46:11.
 17 a pts Sion.
 18 a A&P 103:11–14.

a perselisihan, dan b keirihatian, 
dan pertikaian, dan hasrat yang 
c penuh nafsu dan serakah di 
antara mereka; oleh karena itu 
melalui hal- hal ini mereka men-
cemari warisan mereka.

7 Mereka lambat untuk a me-
nyimak suara Tuhan Allah me-
reka; oleh karena itu, Tuhan 
Allah mereka lambat untuk me-
nyimak doa- doa mereka, untuk 
menjawab mereka pada masa 
kesusahan mereka.

8 Pada masa kedamaian me-
reka, mereka menganggap se-
pele nasihat- Ku; tetapi, pada 
masa a kesusahan mereka, karena 
perlu mereka b mencari- cari- Ku.

9 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, terlepas dari 
dosa- dosa mereka, sanubari- Ku 
dipenuhi dengan a rasa iba ter-
hadap mereka. Aku tidak akan 
sepenuhnya b mengenyahkan 
mereka; dan pada masa c kemur-
kaan Aku akan mengingat belas 
kasihan.

10 Aku telah bersumpah, dan 
ketetapan itu telah menye-
bar luas melalui sebuah perin-
tah yang terdahulu yang telah 
Aku berikan kepadamu, bahwa 
Aku akan membiarkan jatuh 
a pedang keberangan- Ku demi 

kepentingan umat- Ku; dan bah-
kan seperti yang telah Aku fir-
mankan, itu akan terjadi.

11 Keberangan- Ku akan segera 
dicurahkan tanpa batas ke atas 
segala bangsa; dan ini akan Aku 
lakukan ketika cawan kedurha-
kaan mereka a penuh.

12 Dan pada hari itu semua 
yang didapati di atas a menara 
penjagaan, atau dengan per-
kataan lain, seluruh Israel- Ku, 
akan diselamatkan.

13 Dan mereka yang telah 
dicerai- beraikan akan a dikum-
pulkan.

14 Dan mereka semua yang te-
lah a berduka nestapa akan di-
hibur.

15 Dan mereka semua yang 
telah memberikan a hidup me-
reka demi nama- Ku akan di-
mahkotai.

16 Oleh karena itu, biarlah ha-
timu terhibur mengenai Sion; 
karena semua daging berada da-
lam a tangan- Ku; diam dan b keta-
huilah bahwa Aku adalah Allah.

17 a Sion tidak akan dipindah-
kan dari tempatnya, sekalipun 
anak- anaknya dicerai- beraikan.

18 Mereka yang tertinggal, 
dan murni hatinya, akan kem-
bali, dan datang pada a warisan 

AJARAN DAN PERJANJIAN 101:7–18275



 18 b Yes. 35:10;  
A&P 45:71.  
pts Bernyanyi.

  c Am. 9:13–15;  
A&P 84:2–5; 103:11.

 20 a A&P 57:1–4.
 21 a A&P 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
pts Pasak.

 22 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  b Mat. 24:15;  
A&P 45:32; 115:6.

 23 a pts Tabir.
  b Yes. 40:5;  

A&P 38:8; 93:1.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 24 a A&P 29:24.
  b Zef. 1:2–3;  

Mal. 4:1;  
A&P 88:94;  
JS—S 1:37.

 25 a Am. 9:5;  
2 Ptr. 3:10–14.  
pts Bumi—

Pembersihan bumi.
  b Why. 21:5.
  c pts Milenium.
 26 a Yes. 11:6–9.  

pts Permusuhan.
  b pts Damai, 

Kedamaian.
 28 a Why. 20:2–3;  

1 Ne. 22:26;  
A&P 88:110.

 29 a Why. 21:4.
 30 a Yes. 65:20–22;  

A&P 63:51.

mereka, mereka dan anak- anak 
mereka, dengan b nyanyian suka-
cita abadi, untuk c membangun 
tempat- tempat tandus Sion—

19 Dan segala hal ini agar para 
nabi boleh digenapi.

20 Dan, lihatlah, tidak ada 
a tempat lain yang ditetapkan 
daripada apa yang telah Aku 
tetapkan; tidak juga akan ada 
tempat lain mana pun yang dite-
tapkan daripada apa yang telah 
Aku tetapkan, untuk peker-
jaan pengumpulan para orang 
suci- Ku—

21 Sampai masanya datang 
ketika didapati tidak ada lagi 
ruang bagi mereka; dan pada 
waktu itu Aku memiliki tempat- 
tempat lain yang akan Aku te-
tapkan bagi mereka, dan itu 
akan disebut a pasak, untuk tirai 
atau kekuatan Sion.

22 Lihatlah, adalah kehendak-  
Ku, bahwa mereka semua yang 
memanggil  nama- Ku,  dan 
menyembah- Ku menurut In-
jil abadi- Ku, hendaknya a ber-
kumpul bersama, dan b berdiri 
di tempat- tempat kudus;

23 Dan mempersiapkan bagi 
wahyu yang akan datang, ketika 

a tabir penutup bait suci- Ku, di 
dalam kemah suci- Ku, yang me-
nyembunyikan bumi, akan dile-
paskan, dan semua daging akan 
b melihat- Ku bersama.

24 Dan setiap a apa yang dapat 
busuk, baik manusia, atau bina-
tang di ladang, atau unggas di 
langit, atau ikan di laut, yang 
berdiam di atas seluruh muka 
bumi, akan b dilalap api;

25 Dan juga yang dari unsur 
akan a meleleh dengan panas 
yang kuat; dan segala sesuatu 
akan menjadi b baru, agar pe-
ngetahuan dan c kemuliaan- Ku 
boleh berdiam di atas seluruh 
bumi.

26 Dan pada masa itu a per-
musuhan manusia, dan permu-
suhan binatang, ya, permusuhan 
segala daging, akan b berhenti 
dari hadapan muka- Ku.

27 Dan pada masa itu apa pun 
yang siapa pun akan minta, akan 
diberikan kepadanya.

28 Dan pada masa itu a Setan ti-
dak akan memiliki kuasa untuk 
menggoda siapa pun.

29 Dan tidak akan ada a duka-
cita karena tidak ada kematian.

30 Pada masa itu a bayi tidak 
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 31 a 1 Kor. 15:52;  
A&P 43:32.

  b 1 Tes. 4:16–17.
 32 a A&P 29:11.  

pts Milenium.
  b A&P 121:26–28.
 33 a pts Misteri Allah.
 35 a A&P 63:20.  

pts Penganiayaan.

  b A&P 98:13.
 36 a pts Kematian 

Jasmani.
  b pts Sukacita.
 37 a pts Jiwa.
 38 a 2 Taw. 7:14;  

A&P 93:1.
  b pts Sabar, Kesabaran.
 39 a pts Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
  b Mat. 5:13;  

A&P 103:10.
 41 a pts Penderaan.
 42 a Ob. 1:3–4;  

Luk. 14:11;  
Hel. 4:12–13.

akan mati sampai dia tua; dan 
hidupnya akan seperti usia se-
batang pohon;

31 Dan ketika dia mati dia ti-
dak akan tidur, yang dimaksud 
di dalam tanah, tetapi akan a di-
ubah dalam sekejap mata, dan 
akan b diangkat, dan peristira-
hatannya akanlah mulia.

32 Ya, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, pada a masa 
itu ketika Tuhan akan datang, 
Dia akan b mengungkapkan se-
gala sesuatu—

33 Apa yang telah berlalu, dan 
a apa yang tersembunyi yang 
tak seorang pun tahu, apa yang 
dari bumi, yang dengannya itu 
dijadikan, dan tujuan dan akhir 
darinya—

34 Apa yang paling berharga, 
apa yang di atas, dan apa yang 
di bawah, apa yang di dalam 
bumi, dan di atas bumi, dan di 
langit.

35 Dan mereka semua yang 
menderita a penganiayaan demi 
nama- Ku, dan bertahan dalam 
iman, walaupun mereka dipang-
gil untuk menyerahkan nyawa 
mereka demi b kepentingan- Ku 
namun mereka akan mengam-
bil bagian dalam segala kemu-
liaan ini.

36 Karenanya, janganlah takut 

bahkan sampai a kematian; ka-
rena di dunia ini sukacitamu ti-
daklah penuh, tetapi di dalam 
Aku b sukacitamu penuh.

37 Oleh karena itu, janganlah 
urusi tubuhmu, tidak juga ke-
hidupan tubuh; tetapi urusilah 
a jiwa, dan kehidupan jiwa.

38 Dan a carilah muka Tuhan 
selalu, agar dengan b kesabaran 
kamu boleh memiliki jiwamu, 
dan kamu akan memperoleh ke-
hidupan kekal.

39 Ketika manusia dipanggil 
pada a Injil abadi- Ku, dan mem-
buat perjanjian dengan sebuah 
perjanjian yang abadi, mereka 
dianggap sebagai b garam bagi 
bumi dan rasa bagi manusia;

40 Mereka dipanggil untuk 
menjadi rasa bagi manusia; oleh 
karena itu, jika garam bagi bumi 
itu kehilangan rasanya, lihatlah, 
sejak itu tak berguna untuk apa 
pun kecuali untuk dibuang dan 
diinjak- injak di bawah kaki ma-
nusia.

41 Lihatlah, inilah kebijaksa-
naan mengenai anak- anak Sion, 
bahkan banyak, tetapi tidak se-
mua; mereka didapati sebagai 
pelanggar, oleh karena itu me-
reka mestilah perlu a didera—

42 Dia yang a mempermuliakan 
dirinya akan direndahkan, dan 
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 42 b Luk. 18:14.  
pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

 44 a A&P 103:21–22.
  b pts Kebun Tuhan.
 45 a Yeh. 33:2, 7;  

3 Ne. 16:18.  
pts Berjaga.

 51 a Yes. 5:1–7.

dia yang b merendahkan dirinya 
akan dipermuliakan.

43 Dan sekarang, Aku akan 
memperlihatkan kepadamu se-
buah perumpamaan, agar kamu 
boleh tahu kehendak- Ku menge-
nai penebusan Sion.

44 Seorang a bangsawan ter-
tentu memiliki sebidang tanah, 
sangat pilihan; dan dia berkata 
kepada para hambanya: Pergi-
lah kamu ke b kebunku, bahkan 
di atas bidang tanah yang sa-
ngat pilihan ini, dan tanamlah 
dua belas batang pohon zaitun;

45 Dan tempatkanlah para 
a penjaga di sekitar mereka, dan 
bangunlah sebuah menara, agar 
seseorang boleh memandang 
ke bawah tanah di sekitarnya, 
untuk menjadi penjaga di atas 
menara itu, agar pohon- pohon 
zaitunku boleh tidak ditum-
bangkan ketika musuh akan 
datang untuk menjarah dan 
mengambil ke atas diri mereka 
buah dari kebunku.

46 Sekarang, para hamba bang-
sawan itu pergi dan melakukan 
sebagaimana tuan mereka pe-
rintahkan kepada mereka, dan 
menanam pohon- pohon zaitun, 
dan membangun pagar di seki-
tarnya, dan menempatkan para 
penjaga, dan mulai membangun 
sebuah menara.

47 Dan saat mereka masih se-
dang meletakkan landasan dari-
nya, mereka mulai berkata di 

antara diri mereka: Dan apa-
kah perlunya tuanku akan me-
nara ini?

48 Dan berembuk untuk waktu 
yang lama, berkata di antara 
diri mereka: Apakah perlunya 
tuanku akan menara ini, pada-
hal ini adalah suatu masa da-
mai?

49 Tidak bisakah uang ini dibe-
rikan kepada para penukar? Ka-
rena tidak ada kebutuhan akan 
hal- hal ini.

50 Dan saat mereka saling ber-
beda pendapat mereka menjadi 
sangat malas, dan mereka tidak 
menyimak perintah- perintah 
tuan mereka.

51 Dan musuh datang pada 
malam hari, dan menumbang-
kan a pagar; dan para hamba 
bangsawan itu bangun dan ke-
takutan, dan melarikan diri; dan 
musuh menghancurkan peker-
jaan mereka, dan menumbang-
kan pohon- pohon zaitun itu.

52 Sekarang, lihatlah, sang 
bangsawan, tuan kebun itu, me-
manggil para hambanya, dan 
berkata kepada mereka, Meng-
apa! apa penyebab kejahatan 
yang besar ini?

53 Tidakkah seharusnya kamu 
telah melakukan bahkan se-
perti yang aku perintahkan ke-
padamu, dan—setelah kamu 
menanami kebun dan memba-
ngun pagar di sekitarnya, dan 
menempatkan para penjaga di 
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 55 a A&P 103:22, 29–30; 
105:16, 29–30.

 58 a A&P 97:22–24; 105:15.
 61 a A&P 78:22.

  b Mat. 25:20–23.
 62 a A&P 105:37.

atas tembok darinya—memba-
ngun menara juga, dan menem-
patkan seorang penjaga di atas 
menara, dan berjaga- jaga atas 
kebunku, dan tidak jatuh ter-
tidur, agar jangan musuh akan 
menyerangmu?

54 Dan lihatlah, penjaga di 
atas menara akan melihat mu-
suh saat dia masih jauh; dan ke-
mudian kamu dapat bersiap dan 
menahan musuh dari menum-
bangkan pagarnya, dan menye-
lamatkan kebunku dari tangan 
si penghancur.

55 Dan tuan kebun berkata ke-
pada salah seorang hambanya: 
Pergi dan kumpulkanlah ber-
sama sisa hambaku, dan am-
billah a segala kekuatan seisi 
rumahku, yang adalah para pe-
juangku, para pemudaku, dan 
mereka yang paruh baya juga 
di antara semua hambaku, yang 
adalah kekuatan seisi rumahku, 
kecuali hanya mereka yang te-
lah aku tetapkan untuk tinggal;

56 Dan pergilah kamu dengan 
segera ke tanah kebunku, dan 
tebuslah kebunku; karena itu 
adalah milikku; aku telah mem-
belinya dengan uang.

57 Oleh karena itu, pergilah 
kamu dengan segera ke tanahku; 
tumbangkanlah tembok mu-
suhku; runtuhkanlah menara 
mereka, dan cerai- beraikanlah 
para penjaga mereka.

58 Dan sejauh mereka ber-

kumpul bersama melawanmu, 
a balaskanlah aku terhadap mu-
suhku, agar segera aku boleh da-
tang bersama sisa seisi rumahku 
dan memiliki tanah itu.

59 Dan hamba itu berkata ke-
pada tuannya: Kapankah hal- hal 
ini akan terjadi?

60 Dan dia berkata kepada 
hambanya: Ketika aku kehen-
daki; pergilah kamu dengan se-
gera, dan lakukanlah segala hal 
apa pun yang telah aku perin-
tahkan kepadamu;

61 Dan ini akan menjadi mete-
rai dan berkatku atas dirimu—
petugas pengawasan yang setia 
dan a bijak di tengah seisi ru-
mahku, b penguasa di dalam ke-
rajaanku.

62 Dan hambanya pergi de-
ngan segera, dan melakukan se-
gala hal apa pun yang tuannya 
perintahkan kepadanya; dan a se-
telah berhari- hari segala hal di-
genapi.

63 Lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku akan 
memperlihatkan kepadamu ke-
bijaksanaan di dalam Aku me-
ngenai semua jemaat, sejauh 
mereka bersedia untuk dibim-
bing pada jalan yang benar dan 
tepat demi keselamatan me-
reka—

64 Agar pekerjaan pengum-
pulan bersama para orang 
suci- Ku boleh berlanjut, agar 
Aku boleh membangun mereka 
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demi nama- Ku di atas a tempat- 
tempat kudus; karena waktu b pa-
nen telah datang, dan firman- Ku 
mestilah perlu c digenapi.

65  Oleh karena i tu ,  Aku 
mesti mengumpulkan bersama 
umat- Ku, menurut perumpa-
maan gandum dan a lalang, agar 
gandum boleh diamankan di da-
lam lumbung- lumbung untuk 
memiliki kehidupan kekal, dan 
dimahkotai dengan b kemuliaan 
selestial, ketika Aku akan da-
tang di dalam kerajaan Bapa- Ku 
untuk memberi pahala kepada 
setiap orang menurut pekerja-
annya adanya;

66 Sementara lalang akan di-
ikat dalam berkas- berkas, dan 
ikatannya dibuat kuat, agar bo-
leh a dibakar dengan api tak ter-
padamkan.

67 Oleh karena itu, sebuah 
perintah Aku berikan kepada 
semua jemaat, agar mereka 
hendaknya melanjutkan untuk 
berkumpul bersama ke tempat- 
tempat yang telah Aku tetapkan.

68 Walaupun demikian, seperti 
yang telah Aku firmankan ke-
padamu dalam sebuah perintah 
yang terdahulu, janganlah biar-
kan a pengumpulanmu dengan 
bergegas, tidak juga dengan pe-
larian diri; tetapi biarlah segala 
sesuatu dipersiapkan sebelum-
nya bagimu.

69 Dan supaya segala sesuatu 

dipersiapkan sebelumnya ba-
gimu, tepatilah perintah yang 
telah Aku berikan mengenai hal- 
hal ini—

70 Yang mengatakan, atau 
mengajarkan, untuk a mem-
beli semua tanah dengan uang, 
yang dapat dibel i  dengan 
uang, di daerah sekitar tanah 
yang telah Aku tetapkan un-
tuk menjadi tanah Sion, untuk 
awal pengumpulan para orang  
suci- Ku;

71 Semua tanah yang dapat 
dibeli di Jackson County, dan 
kabupaten di sekitarnya, dan 
tinggalkanlah sisanya dalam 
tangan- Ku.

72 Sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah semua jemaat mengum-
pulkan bersama seluruh uang 
mereka; biarlah hal- hal ini di-
lakukan pada waktu mereka, 
tetapi tidak dengan a berge-
gas; dan berusahalah keras 
untuk menjadikan segala sesu-
atu dipersiapkan sebelumnya 
 bagimu.

73 Dan biarlah para pria ter-
hormat ditetapkan, bahkan para 
pria bijak, dan utus mereka un-
tuk membeli tanah- tanah ini.

74 Dan jemaat di kawasan- 
kawasan sebelah timur, ketika 
mereka dibangun, jika mereka 
akan menyimak nasihat ini me-
reka boleh membeli tanah dan 

 64 a A&P 87:8.
  b A&P 33:3, 7.  

pts Panen.
  c A&P 1:38.
 65 a Mat. 13:6–43;  

A&P 86:1–7.
  b pts Kemuliaan 

Selestial.
 66 a Nah. 1:5;  

Mat. 3:12;  

A&P 38:12; 63:33–34.
 68 a A&P 58:56.
 70 a A&P 63:27–29.
 72 a Yes. 52:10–12.
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berkumpul bersama di atasnya; 
dan dengan cara ini mereka bo-
leh menegakkan Sion.

75 Bahkan sekarang telah ada 
tersimpan cukup, ya, bahkan su-
atu kelimpahan, untuk menebus 
Sion, dan menegakkan tempat- 
tempatnya yang tandus, tidak 
lagi untuk diruntuhkan, sean-
dainya jemaat- jemaat, yang me-
nyebut diri mereka menurut 
nama- Ku, a bersedia untuk me-
nyimak suara- Ku.

76 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, mereka yang telah 
dicerai- beraikan oleh musuh 
mereka, adalah kehendak- Ku 
bahwa mereka hendaknya me-
lanjutkan untuk menuntut ganti 
rugi, dan penebusan, oleh ta-
ngan mereka yang ditempatkan 
sebagai penguasa dan yang ber-
wenang atas kamu—

7 7   M e n u ru t  h u k u m  d a n 
a undang- undang dasar orang- 
orang, yang telah Aku biarkan 
untuk ditegakkan, dan hendak-
nya dipertahankan untuk b hak 
dan perlindungan dari semua 
daging, menurut asas- asas yang 
benar dan kudus;

78 Agar setiap orang boleh ber-
tindak dalam ajaran dan asas 
yang berkaitan dengan masa 
depan, menurut a hak pilihan 
moral yang telah Aku berikan 
kepadanya, agar setiap orang 
boleh b bertanggung jawab atas 

dosa- dosanya sendiri pada hari 
c penghakiman.

79 Oleh karena itu, tidaklah be-
nar bahwa siapa pun akan saling 
berada dalam perbudakan.

80 Dan untuk tujuan ini telah 
Aku tegakkan a Undang- Undang 
Dasar negeri ini, melalui tangan 
para pria bijak yang Aku angkat 
untuk tujuan khusus ini, dan te-
bus negeri ini dengan b pertum-
pahan darah.

81 Sekarang, dengan apa akan 
Aku persamakan anak- anak 
Sion? Aku akan mempersama-
kan mereka dengan a perumpa-
maan wanita dan hakim yang 
tidak adil, karena manusia seha-
rusnya selalu b berdoa dan tidak 
melemah, yang mengatakan—

82 Ada di sebuah kota seorang 
hakim yang tidak takut kepada 
Allah, tidak juga menganggap 
manusia.

83 Dan ada seorang janda di 
kota itu, dan dia datang kepada-
nya, mengatakan: Balaskanlah 
bagiku terhadap lawanku.

84 Dan dia tidak mau untuk se-
saat, tetapi sesudahnya dia ber-
kata di dalam dirinya: Walaupun 
aku tidak takut kepada Allah, ti-
dak juga menganggap manusia, 
namun karena janda ini me-
nyusahkanku, aku akan mem-
balaskan baginya, agar jangan 
dengan kedatangannya yang 
berkelanjutan dia meletihkanku.

 75 a Alma 5:37–39.
 77 a pts Pemerintahan.
  b pts Kemerdekaan.
 78 a pts Hak Pilihan.
  b pts Tanggung Jawab.

  c pts Penghakiman 
Terakhir.

 80 a 2 Ne. 1:7–9;  
A&P 98:5–6.  
pts Undang- Undang 

Dasar.
  b 1 Ne. 13:13–19.
 81 a Luk. 18:1–8.
  b pts Doa.
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 89 a Yes. 45:15;  
A&P 121:1, 4; 123:6.

 90 a pts Petugas 
Pengawasan.

  b Why. 21:8.  
pts Ketidakpercayaan.

 91 a Mat. 25:30;  

A&P 19:5;  
29:15–17; 124:8.

 92 a pts Belas Kasihan.
 93 a Rm. 1:18–21.
 94 a Yes. 52:15;  

3 Ne. 20:45; 21:8.
 95 a Yes. 28:21; A&P 95:4.

  b Mal. 3:18.  
pts Karunia 
Pembedaan.

 96 a pts Gudang 
Penyimpanan.

 97 a A&P 103:4; 
112:25–26; 125:2.

85 Demikianlah akan Aku per-
samakan anak- anak Sion.

86 Biarlah mereka memohon 
dengan segenap hati di kaki ha-
kim;

87 Dan jika dia tidak mengin-
dahkan mereka, biarlah mereka 
memohon dengan segenap hati 
di kaki gubernur;

88 Dan jika gubernur tidak 
mengindahkan mereka, biarlah 
mereka memohon dengan sege-
nap hati di kaki presiden;

89 Dan jika presiden tidak 
mengindahkan mereka, maka 
Tuhan akan bangkit dan tampil 
dari a tempat persembunyian- 
Nya, dan dalam kegeraman- Nya 
menyulitkan bangsa itu;

90 Dan dalam ketidaksenangan- 
Nya yang membara, dan da-
lam amarah dahsyat- Nya, pada 
waktu- Nya, akan menyingkir-
kan para a petugas pengawasan 
yang jahat, tidak setia, dan ti-
dak saleh itu, dan menetapkan 
mereka bagian mereka di an-
tara yang munafik, dan b yang ti-
dak percaya;

91 Bahkan di kegelapan luar, 
di mana ada a tangisan, dan ra-
tapan, dan kertakan gigi.

92 Berdoalah kamu, oleh ka-
rena itu, agar telinga mereka bo-
leh dibuka terhadap seruanmu, 
agar Aku boleh a penuh belas 

kasihan terhadap mereka, agar 
hal- hal ini boleh tidak datang ke 
atas diri mereka.

93 Apa yang telah Aku firman-
kan kepadamu mestilah perlu 
terjadi, agar semua orang boleh 
ditinggalkan tanpa a dalih;

94 Agar orang- orang bijak dan 
para penguasa boleh mendengar 
dan mengetahui apa yang tidak 
pernah mereka a pertimbangkan.

95 Agar Aku boleh memulai un-
tuk mendatangkan tindakan- Ku, 
a tindakan- Ku yang ajaib, dan 
melaksanakan pekerjaan- Ku, 
pekerjaan- Ku yang ajaib, agar 
manusia boleh b membedakan 
antara yang saleh dan yang ja-
hat, firman Allahmu.

96 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, adalah berten-
tangan dengan perintah- Ku dan 
kehendak- Ku bahwa hamba- Ku 
Sidney Gilbert hendaknya men-
jual a gudang penyimpanan- Ku, 
yang telah Aku tetapkan bagi 
umat- Ku, ke dalam tangan 
musuh- Ku.

97 Janganlah biarkan apa yang 
telah Aku tetapkan dicemari 
oleh musuh- Ku, melalui perse-
tujuan dari mereka yang a me-
nyebut diri mereka menurut 
nama- Ku;

98 Karena inilah dosa yang 
sangat parah dan memilukan 
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menentang- Ku, dan menentang 
umat- Ku, sebagai akibat dari 
hal- hal itu yang telah Aku tetap-
kan dan yang segera akan me-
nimpa bangsa- bangsa.

99 Oleh karena itu, adalah 
kehendak- Ku bahwa umat- Ku 
hendaknya menuntut hak, dan 
memegang tuntutan hak atas 
apa yang telah Aku tetapkan 
bagi mereka, walaupun mereka 
hendaknya tidak diizinkan un-
tuk berdiam di atasnya.

100 Walaupun demikian, Aku 
tidak berfirman mereka tidak 
akan berdiam di atasnya; ka-
rena sejauh mereka menghasil-
kan buah dan pekerjaan yang 
pantas untuk kerajaan- Ku me-
reka akan berdiam di atasnya.

101 Mereka akan membangun, 
dan yang lain tidak akan a mewa-
risinya; mereka akan menanami 
kebun- kebun, dan mereka akan 
memakan buahnya. Demikian-
lah. Amin.

 101 a Yes. 65:21–22.  
pts Milenium.

102 1 a pts Dewan Tinggi.
 2 a A&P 107:72–74.

BAGIAN 102
Risalah tentang pengorganisasian dewan tinggi Gereja yang pertama, 
di Kirtland, Ohio, 17 Februari 1834. Risalah yang asli dicatat oleh 
Penatua Oliver Cowdery dan Penatua Orson Hyde. Nabi merevisi 
risalah ini hari berikutnya, dan hari selanjutnya risalah yang telah di
koreksi dengan suara bulat diterima oleh dewan tinggi sebagai “suatu 
tata bentuk dan undang undang dasar dewan tinggi” Gereja. Ayat 30 
sampai 32, menyangkut Dewan Dua Belas Rasul, ditambahkan pada 
tahun 1835 di bawah arahan Joseph Smith ketika bagian ini dipersi
apkan untuk penerbitan dalam Ajaran dan Perjanjian.

1–8, Suatu dewan tinggi ditetap
kan untuk membereskan kesulitan 
penting yang timbul di dalam Ge
reja; 9–18, Prosedur diberikan un
tuk pemeriksaan perkara; 19–23, 
Presiden dewan memberikan ke
putusan; 24–34, Prosedur untuk 
banding dinyatakan.

Hari ini suatu dewan umum 
dua puluh empat imam tinggi 
berhimpun di rumah Joseph 
Smith, Jun., melalui wahyu, dan 

memulai untuk mengorganisasi 
a dewan tinggi gereja Kristus, 
yang mesti terdiri dari dua belas 
imam tinggi, dan satu atau tiga 
presiden sebagaimana perkara 
itu mungkin butuhkan.

2 Dewan tinggi ditetapkan me-
lalui wahyu untuk tujuan mem-
bereskan kesulitan penting yang 
mungkin timbul di dalam gereja, 
yang tidak dapat dibereskan 
oleh gereja atau a dewan uskup 
untuk kepuasan pihak- pihak itu.
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 9 a pts Wahyu.

3 Joseph Smith, Jun., Sidney 
Rigdon dan  Freder ick   G. 
Williams diakui sebagai pre-
siden oleh suara dewan; dan 
Joseph Smith, Sen., John Smith, 
Joseph Coe, John Johnson, 
Martin Harris, John S. Carter, 
Jared Carter, Oliver Cowdery, 
Samuel H. Smith, Orson Hyde, 
Sylvester Smith, dan Luke 
Johnson, para imam tinggi, di-
pilih untuk menjadi dewan te-
tap bagi gereja, melalui suara 
bulat dewan.

4 Para anggota dewan yang di-
sebutkan di atas kemudian dita-
nya apakah mereka menerima 
penetapan mereka dan apa-
kah mereka akan bertindak da-
lam jabatan itu menurut hukum 
surga, yang kepadanya mereka 
semua menjawab bahwa me-
reka menerima penetapan me-
reka, dan akan mengisi jabatan 
mereka menurut kasih karunia 
Allah yang dilimpahkan ke atas 
diri mereka.

5 Jumlah yang membentuk de-
wan, yang memberikan suara 
atas nama dan untuk gereja da-
lam menetapkan para anggota 
dewan yang disebutkan di atas 
adalah empat puluh tiga, se-
bagai berikut: sembilan imam 
tinggi, tujuh belas penatua, em-
pat imam, dan tiga belas ang-
gota.

6 Dipungut suara: bahwa de-
wan tinggi tidak dapat memi-
liki kuasa untuk bertindak tanpa 
tujuh orang dari para anggota 

dewan tinggi yang disebutkan 
di atas, atau para pengganti me-
reka yang secara resmi ditetap-
kan, hadir.

7 Tujuh orang ini akan memi-
liki kuasa untuk menetapkan 
imam tinggi yang lain, yang 
mungkin mereka anggap layak 
dan mampu untuk bertindak 
menggantikan tempat anggota 
dewan yang tidak hadir.

8 Dipungut suara: bahwa ka-
pan pun kekosongan apa pun 
akan terjadi karena kematian, 
pemecatan dari jabatan ka-
rena pelanggaran, atau perpin-
dahan dari batas pemerintahan 
gereja, dari siapa pun dari ang-
gota dewan yang disebutkan di 
atas, akan diisi melalui penca-
lonan presiden atau para presi-
den, dan dimufakati oleh suara 
dewan umum imam tinggi, di-
sidangkan untuk tujuan itu, 
untuk bertindak atas nama  
gereja.

9 Presiden gereja, yang adalah 
juga presiden dewan, ditetap-
kan melalui a wahyu, dan b dia-
kui dalam pelayanannya oleh 
suara gereja.

10 Dan adalah menurut kewi-
bawaan jabatannya bahwa dia 
hendaknya mengetuai dewan 
gereja; dan adalah hak istime-
wanya untuk dibantu oleh dua 
presiden yang lain, ditetapkan 
menurut cara yang sama yang 
dirinya ditetapkan.

11 Dan andaikan ada ketidak-
hadiran satu atau keduanya dari 

  b pts Mendukung Pemimpin Gereja.
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 16 a pts Keadilan.

mereka yang ditetapkan untuk 
membantunya, dia memiliki 
kuasa untuk mengetuai dewan 
tanpa seorang asisten; dan an-
daikan dirinya tidak hadir, pre-
siden yang lain memiliki kuasa 
untuk mengetuai sebagai peng-
gantinya, keduanya atau salah 
seorang dari mereka.

12 Kapan pun suatu dewan 
tinggi gereja Kristus secara 
resmi diorganisasi, menurut 
pola yang terdahulu disebut-
kan, akan menjadi kewajiban 
kedua belas anggota dewan un-
tuk mengundi dengan nomor, 
dan dengan demikian memas-
tikan siapa dari yang dua belas 
itu akan berbicara pertama, me-
mulai dengan nomor satu dan 
demikianlah berturut- turut sam-
pai nomor dua belas.

13 Kapan pun dewan ini ber-
sidang untuk bertindak atas 
perkara apa pun, kedua belas 
anggota dewan akan memper-
timbangkan apakah itu hal yang 
sulit atau tidak; jika itu tidak, 
hanya dua dari anggota dewan 
akan berbicara mengenai nya, 
menurut bentuk yang tertulis 
di atas.

14 Tetapi jika itu dipikir sulit, 
empat orang akan ditetapkan; 
dan jika lebih sulit, enam orang; 
tetapi sama sekali tidak akan le-
bih dari enam orang ditetapkan 
untuk berbicara.

15 Tertuduh, dalam segala 
perkara, memiliki hak terha-
dap separuh dari dewan, untuk 

mencegah penghinaan atau ke-
tidakadilan.

16 Dan anggota dewan yang 
ditetapkan untuk berbicara di 
hadapan dewan mesti mengaju-
kan perkara, setelah bukti dipe-
riksa, menurut keterangan yang 
benar di hadapan dewan; dan 
setiap orang mesti berbicara me-
nurut kesetaraan dan a keadilan.

17 Anggota dewan itu yang 
menarik nomor- nomor genap, 
yaitu, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, ada-
lah individu yang mesti berdiri 
demi kepentingan tertuduh, dan 
mencegah penghinaan dan keti-
dakadilan.

18 Dalam segala perkara penu-
duh dan tertuduh akan memiliki 
hak istimewa untuk berbicara 
bagi diri mereka di hadapan de-
wan, setelah bukti- bukti dide-
ngar dan anggota dewan yang 
ditetapkan berbicara tentang 
perkara itu telah menyelesaikan 
ucapan mereka.

19 Setelah bukti- bukti dide-
ngar, anggota dewan, penuduh 
dan tertuduh telah berbicara, 
presiden akan memberikan su-
atu keputusan menurut penger-
tian yang akan dia miliki tentang 
perkara itu, dan meminta ke-
pada kedua belas anggota de-
wan untuk memufakati hal yang 
sama itu melalui pemungutan 
suara mereka.

20 Tetapi seandainya sisa ang-
gota dewan, yang belum berbi-
cara, atau siapa pun dari mereka, 
setelah mendengar bukti dan 
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 23 a Bil. 9:8.
  b pts Wahyu.

 28 a A&P 107:78.
 30 a A&P 107:23–24, 

35–38.

pembelaan dengan tidak memi-
hak, menemukan kekhilafan da-
lam keputusan presiden, mereka 
dapat menyatakannya, dan per-
kara itu hendaknya mendapat-
kan pemeriksaan kembali.

21 Dan jika, setelah pemerik-
saan kembali yang hati- hati, 
keterangan tambahan apa pun 
diperlihatkan tentang perkara 
itu, keputusan hendaknya diu-
bah menurutnya.

22 Tetapi andaikan tidak ada 
keterangan tambahan diberikan, 
keputusan pertama hendaknya 
tetap, sebagian besar dewan me-
miliki kuasa untuk memutuskan 
hal yang sama.

23 Dalam perkara adanya ke-
sulitan perihal a ajaran atau asas, 
jika tidak ada kecukupan tertu-
lis untuk menjadikan perkara 
jelas bagi pikiran dewan, presi-
den boleh bertanya dan menda-
patkan pikiran Tuhan melalui 
b wahyu.

24 Imam tinggi, ketika ke luar 
daerah, memiliki kuasa untuk 
memanggil dan mengorganisasi 
suatu dewan menurut cara yang 
terdahulu disebutkan, untuk 
membereskan kesulitan, ketika 
pihak- pihak atau salah seorang 
dari mereka akan memintanya.

25 Dan dewan imam tinggi ter-
sebut akan memiliki kuasa untuk 
menetapkan salah seorang dari 
kelompok mereka sendiri untuk 
mengetuai dewan yang seperti 
itu untuk sementara waktu.

26 Akan menjadi kewajiban de-
wan tersebut untuk menerus-
kan, dengan segera, salinan dari 
tindakan mereka, dengan per-
nyataan lengkap tentang kesak-
sian yang menyertai keputusan 
mereka, kepada dewan tinggi di 
tempat kedudukan Presidensi 
Utama Gereja.

27 Seandainya pihak- pihak itu 
atau salah seorang dari mereka 
tidak puas dengan keputusan 
dewan tersebut, mereka boleh 
memohon banding ke dewan 
tinggi di tempat kedudukan Pre-
sidensi Utama Gereja, dan mem-
peroleh pemeriksaan kembali, 
yang perkaranya akan diurus 
di sana, menurut pola tertulis 
yang terdahulu, seakan- akan ti-
dak ada keputusan yang seperti 
itu telah dibuat.

28 Dewan imam tinggi luar da-
erah ini hanya dipanggil untuk 
a perkara yang paling sulit ten-
tang masalah gereja; dan tidak 
ada perkara yang umum atau bi-
asa yang cukup untuk memang-
gil dewan yang seperti itu.

29 Imam tinggi luar daerah 
yang melakukan perjalanan atau 
ditempatkan memiliki kuasa un-
tuk mengatakan apakah perlu 
untuk memanggil suatu dewan 
yang seperti itu atau tidak.

30 Ada suatu perbedaan an-
tara dewan tinggi atau imam 
tinggi yang melakukan perja-
lanan di luar daerah, dan a de-
wan tinggi yang melakukan 
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perjalanan yang terbentuk dari 
dua belas b rasul, dalam kepu-
tusan mereka.

31 Dari keputusan yang ter-
dahulu dapat ada permohonan 
banding; tetapi dari keputusan 
yang belakangan tidak dapat.

32 Yang belakangan hanya da-
pat ditinjau kembali oleh para 
pembesar umum gereja andai-
kan ada pelanggaran.

33 Diputuskan: bahwa pre-
siden atau para presiden di 
tempat kedudukan Presidensi 
Utama Gereja akan memiliki ku-
asa untuk memutuskan apakah 
perkara apa pun yang seperti 
itu, yang mungkin dimohon-
kan banding, adalah sepantas-
nya berhak untuk pemeriksaan 
kembali, setelah memeriksa 

permohonan banding dan bukti 
dan pernyataan yang menyer-
tainya.

34 Kedua belas anggota de-
wan memulai untuk mengundi 
atau memberikan suara, untuk 
memastikan siapa yang akan 
berbicara pertama, dan yang 
berikut adalah hasilnya, yaitu: 
1, Oliver Cowdery; 2, Joseph 
Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke 
Johnson; 5, John S. Carter; 6, 
Sylvester Smith; 7, John Johnson; 
8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 
10, Joseph Smith, Sen.; 11, John 
Smith; 12, Martin Harris.

Setelah doa konferensi dibu-
barkan.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Juru Tulis

 30 b pts Rasul.

BAGIAN 103
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 24 Februari 1834. Wahyu ini diterima setelah tibanya di 
Kirtland, Ohio, Parley P. Pratt dan Lyman Wight, yang telah da
tang dari Missouri untuk berunding dengan Nabi sehubungan de
ngan pertolongan dan pemulihan para Orang Suci ke tanah mereka 
di Jackson County.

1–4, Mengapa Tuhan mengizinkan 
para Orang Suci di Jackson County 
dianiaya; 5–10, Para Orang Suci 
akan berjaya jika mereka menaati 
perintah perintah; 11–20, Pene
busan Sion akan datang melalui 
kuasa, dan Tuhan akan pergi di 
hadapan umat Nya; 21–28, Para 
Orang Suci mesti berkumpul di 

Sion, dan mereka yang menyerah
kan nyawa mereka akan mendapat
kannya kembali; 29–40, Berbagai 
saudara dipanggil untuk meng
organisasi Kamp Sion dan pergi 
ke Sion; mereka dijanjikan keme
nangan jika mereka setia.

Sesungguhnya Aku berfirman 
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103 1 a A&P 43:8.
  b A&P 101:43–62.
 2 a A&P 101:1; 109:47.
 3 a Alma 14:10–11;  

60:13.
 4 a A&P 95:1.  

pts Penderaan.

  b A&P 101:2; 105:2–6.
 5 a pts Nasihat.
 7 a A&P 35:24.  

pts Patuh, Kepatuhan.
  b Dan. 2:44.
  c Dan. 7:27.
  d pts Orang Suci.

  e A&P 38:20.
 8 a Mosia 1:13;  

A&P 82:10.
 9 a 1 Ne. 21:6.
 10 a Mat. 5:13–16;  

A&P 101:39–40.

kepadamu, teman- teman- Ku, 
lihatlah, Aku akan memberi 
kepadamu sebuah wahyu dan 
perintah, agar kamu boleh me-
ngetahui bagaimana a bertindak 
dalam penunaian kewajibanmu 
mengenai keselamatan dan b pe-
nebusan saudara- saudaramu, 
yang telah dicerai- beraikan di 
atas tanah Sion;

2 a Dihalau dan dihantam 
oleh tangan musuh- Ku, ke 
atas siapa Aku akan curahkan 
kemurkaan- Ku tanpa batas pada 
waktu- Ku sendiri.

3 Karena Aku telah membiar-
kan mereka sejauh ini, agar me-
reka boleh a memenuhi ukuran 
kedurhakaan mereka, agar ca-
wan mereka boleh penuh;

4 Dan agar mereka yang me-
nyebut diri mereka menurut 
nama- Ku boleh a didera untuk 
suatu masa yang singkat dengan 
deraan yang parah dan memilu-
kan, karena mereka tidak b me-
nyimak sepenuhnya pada ajaran 
dan perintah yang Aku berikan 
kepada mereka.

5 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
Aku telah menetapkan suatu 
ketetapan yang akan umat- Ku 
sadari, sejauh mereka menyi-
mak sejak tepat jam ini pada 
a nasihat yang akan Aku, Tuhan 

Allah mereka, berikan kepada 
mereka.

6 Lihatlah mereka akan, karena 
Aku telah menetapkannya, mu-
lai berjaya melawan musuh- Ku 
sejak tepat jam ini.

7 Dan dengan a menyimak un-
tuk menepati segala firman yang 
akan Aku, Tuhan Allah mereka, 
firmankan kepada mereka, me-
reka tidak akan pernah berhenti 
ber jaya sampai b kerajaan- 
kerajaan dunia ditundukkan di 
bawah kaki- Ku, dan bumi c dibe-
rikan kepada para d orang suci, 
untuk e memilikinya selama- 
lamanya.

8 Tetapi sejauh mereka a tidak 
menaati perintah- perintah- Ku, 
dan tidak menyimak untuk 
menepati segala firman- Ku, 
kerajaan- kerajaan dunia akan 
berjaya melawan mereka.

9 Karena mereka ditentukan 
untuk menjadi suatu a terang 
bagi dunia, dan untuk menjadi 
penyelamat manusia;

10 Dan sejauh mereka bukan 
penyelamat manusia, mereka 
bagaikan a garam yang telah ke-
hilangan rasanya, dan sejak itu 
tak berguna untuk apa pun te-
tapi untuk dibuang dan diinjak- 
injak di bawah kaki manusia.

11 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku telah 
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menetapkan bahwa saudara- 
saudaramu yang telah dicerai- 
beraikan hendaknya kembali ke 
a tanah- tanah warisan mereka, 
dan hendaknya membangun 
tempat- tempat tandus di Sion.

12 Karena setelah a banyak ke-
sukaran, seperti yang telah Aku 
firmankan kepadamu dalam se-
buah perintah yang terdahulu, 
datanglah berkat.

13 Lihatlah, inilah berkat yang 
telah Aku janjikan setelah ke-
sukaranmu, dan kesukaran 
saudara- saudaramu—pene-
busanmu,  dan penebusan 
saudara- saudaramu, bahkan pe-
mulihan mereka ke tanah Sion, 
untuk ditegakkan, tidak lagi di-
runtuhkan.

14 Walaupun demikian, jika 
mereka mencemari warisan me-
reka, mereka akan diruntuhkan; 
karena Aku tidak akan menye-
lamatkan mereka jika mereka 
mencemari warisan mereka.

15 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, penebusan Sion mesti-
lah perlu datang dengan kuasa;

16 Oleh karena itu, Aku akan 
mengangkat bagi umat- Ku seo-
rang pria, yang akan memimpin 
mereka seperti a Musa memim-
pin anak- anak Israel.

17 Karena kamu adalah anak- 
anak Israel, dan a benih ketu-
runan Abraham, dan kamu 

mestilah perlu dipimpin dari 
penawanan dengan kuasa, dan 
dengan lengan yang terentang.

18 Dan seperti leluhurmu di-
pimpin pada mulanya, demi-
kian pula akanlah penebusan 
Sion adanya.

19 Oleh karena itu, janganlah 
biarkan hatimu melemah, karena 
Aku tidak berfirman kepadamu 
seperti Aku berfirman kepada 
leluhurmu: a Malaikat- Ku akan 
pergi di hadapanmu, tetapi bu-
kan b kehadiran- Ku.

20 Tetapi Aku berfirman kepa-
damu: Para a malaikat- Ku akan 
pergi di hadapanmu, dan juga 
kehadiran- Ku, dan pada waktu-
nya kamu akan b memiliki tanah 
yang baik itu.

21 Sesungguhnya, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., adalah a orang kepada siapa 
Aku persamakan hamba kepada 
siapa Tuan b kebun itu berbicara 
dalam perumpamaan yang telah 
Aku berikan kepadamu.

22 Oleh karena itu biarlah 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
berkata kepada a kekuatan se-
isi rumah- Ku, para pemuda- Ku 
dan yang paruh baya—Berkum-
pullah kamu bersama ke tanah 
Sion, di atas tanah yang telah 
Aku beli dengan uang yang te-
lah dipersucikan bagi- Ku.

 11 a A&P 101:18.
 12 a Why. 7:13–14;  

A&P 58:4; 112:13.
 16 a Kel. 3:2–10;  

A&P 107:91–92.  
pts Musa.

 17 a pts Abraham—Benih 
keturunan Abraham;  
Perjanjian Abraham.

 19 a pts Malaikat.
  b A&P 84:18–24.
 20 a Kel. 14:19–20.

  b A&P 100:13.
 21 a A&P 101:55–58.
  b pts Kebun Tuhan.
 22 a A&P 35:13–14; 

105:16, 29–30.
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 23 a A&P 42:35–36; 57:5–7; 
58:49–51; 101:68–74.

 24 a A&P 29:7–8; 
45:64–66; 57:1–2.

 26 a A&P 97:22.

 27 a Mat. 10:39;  
Luk. 9:24;  
A&P 98:13–15; 124:54.

 29 a pts Sidney Rigdon.
 30 a pts Parley 

Parker Pratt.
  b A&P 101:55.
 31 a A&P 82:10.

23 Dan biarlah seluruh jemaat 
mengutus para pria bijak de-
ngan uang mereka, dan a mem-
beli tanah bahkan seperti yang 
telah Aku perintahkan kepada 
mereka.

24 Dan sejauh musuh- Ku da-
tang melawanmu untuk meng-
halaumu dari a tanah- Ku yang 
baik, yang telah Aku persuci-
kan untuk menjadi tanah Sion, 
bahkan dari tanahmu sendiri se-
telah kesaksian ini, yang telah 
kamu bawa di hadapan- Ku me-
nentang mereka, kamu hendak-
nya mengutuk mereka.

25 Dan siapa pun yang kamu 
kutuk, akan Aku kutuk, dan 
kamu hendaknya membalaskan 
bagi- Ku terhadap musuh- Ku.

26 Dan kehadiran- Ku akan ber-
ada bersamamu bahkan dalam 
a membalaskan bagi- Ku terhadap 
musuh- Ku, sampai angkatan ke-
tiga dan keempat dari mereka 
yang membenci- Ku.

27 Janganlah biarkan seo-
rang pun takut untuk me-
nyerahkan nyawanya demi 
kepentingan- Ku; karena barang 
siapa a menyerahkan nyawa-
nya demi kepentingan- Ku akan 
mendapatkannya kembali.

28 Dan barang siapa tidak ber-
sedia untuk menyerahkan nya-
wanya demi kepentingan- Ku 
bukanlah murid- Ku.

29 Adalah kehendak- Ku bahwa 

hamba- Ku a Sidney Rigdon hen-
daknya mengangkat suaranya 
di dalam jemaat di kawasan- 
kawasan sebelah timur, dalam 
mempersiapkan jemaat untuk 
menaati perintah- perintah yang 
telah Aku berikan kepada me-
reka mengenai pemulihan dan 
penebusan Sion.

30 Adalah kehendak- Ku bahwa 
hamba- Ku a Parley P. Pratt dan 
hamba- Ku Lyman Wight hen-
daknya tidak kembali ke tanah 
saudara- saudara mereka, sam-
pai mereka telah mendapatkan 
rombongan untuk pergi ke ta-
nah Sion, dengan bersepuluh, 
atau dengan berdua puluh, atau 
dengan berlima puluh, atau de-
ngan berseratus, sampai me-
reka telah mendapatkan jumlah 
lima ratus dari b kekuatan seisi 
rumah- Ku.

31 Lihatlah inilah kehendak-  
Ku; mintalah dan kamu akan 
menerima; tetapi manusia a tidak 
selalu melakukan kehendak- Ku.

32 Oleh karena itu, jika kamu 
tidak bisa mendapatkan lima 
ratus, berupayalah dengan te-
kun agar barangkali kamu boleh 
mendapatkan tiga ratus.

33 Dan jika kamu tidak bisa 
mendapatkan tiga ratus, ber-
upayalah dengan tekun agar 
barangkali kamu boleh menda-
patkan seratus.

34 Tetapi sesungguhnya Aku 
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berfirman kepadamu, sebuah 
perintah Aku berikan kepa-
damu, agar kamu hendaknya ti-
dak pergi ke tanah Sion sampai 
kamu telah mendapatkan seratus 
dari kekuatan seisi rumah- Ku, 
untuk pergi bersamamu ke ta-
nah Sion.

35 Oleh karena itu, seperti yang 
Aku firmankan kepadamu, min-
talah dan kamu akan menerima; 
berdoalah dengan sungguh- 
sungguh agar  barangkal i 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
boleh pergi bersamamu, dan me-
ngetuai di tengah umat- Ku, dan 
mengorganisasi kerajaan- Ku di 
atas a tanah yang dipersucikan, 
dan menegakkan anak- anak 
Sion di atas hukum dan perintah 
yang telah dan yang akan dibe-
rikan kepadamu.

36 Semua kemenangan dan ke-
muliaan akan didatangkan ke-
padamu melalui a ketekunan, 

kesetiaan dan b doa- doamu de-
ngan iman.

37 Biarlah hamba- Ku Parley P. 
Pratt melakukan perjalanan ber-
sama hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun.

38 Biarlah hamba- Ku Lyman 
Wight melakukan perjalanan 
bersama hamba- Ku Sidney 
Rigdon.

39 Biarlah hamba- Ku Hyrum 
Smith melakukan perjalanan 
bersama hamba- Ku Frederick G. 
Williams.

40 Biarlah hamba- Ku Orson 
Hyde melakukan perjalanan 
bersama hamba- Ku Orson Pratt, 
ke mana pun hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., akan nasihati me-
reka, untuk mendapatkan peng-
genapan perintah- perintah ini 
yang telah Aku berikan kepa-
damu, dan tinggalkan sisanya 
dalam tangan- Ku. Demikian-
lah. Amin.

 35 a A&P 84:31.  36 a pts Ketekunan.   b A&P 104:79–82.

BAGIAN 104
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di atau di de
kat Kirtland, Ohio, 23 April 1834, mengenai Firma Gabungan (lihat 
uraian judul untuk bagian 78 dan 82). Kejadiannya mungkin sebuah 
pertemuan dewan para anggota Firma Gabungan, yang mendisku
sikan kebutuhan duniawi Gereja yang mendesak. Sebuah pertemuan 
sebelumnya dari firma itu pada tanggal 10 April telah memutuskan 
agar organisasi itu dibubarkan. Wahyu ini mengarahkan agar firma 
itu alih alih diorganisasi kembali; harta miliknya akan dibagi di an
tara para anggota firma sebagai tugas pengawasan mereka. Di bawah 
arahan Joseph Smith, ungkapan “Firma Gabungan” kemudian diganti 
dengan “Ordo Gabungan” dalam wahyu ini.
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104 1 a A&P 78:3–15.  
pts Ordo 
Gabungan.

 4 a pts Damba, 
Mendambakan.

 6 a Gal. 6:7–9.

 7 a Yes. 62:3;  
A&P 76:56.  
pts Kemuliaan.

1–10, Para Orang Suci yang me
langgar terhadap ordo gabungan 
akan dikutuk; 11–16, Tuhan me
nyediakan bagi para Orang Suci 
Nya dengan cara Nya sendiri; 
17–18, Hukum Injil mengatur 
pengurusan bagi yang miskin; 19–
46, Tugas pengawasan dan berkat 
berkat berbagai saudara ditunjuk; 
47–53, Ordo gabungan di Kirtland 
dan ordo di Sion mesti dikerjakan 
secara terpisah; 54–66, Perbenda
haraan sakral Tuhan didirikan un
tuk pencetakan tulisan suci; 67–77, 
Perbendaharaan umum ordo ga
bungan mesti dikerjakan atas da
sar persetujuan bersama; 78–86, 
Mereka yang di dalam ordo ga
bungan mesti membayar semua 
utang mereka, dan Tuhan akan 
membebaskan mereka dari pena
wanan keuangan.

Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, teman- teman- Ku, 
Aku memberi kepadamu na-
sihat, dan sebuah perintah, 
mengenai semua harta milik ke-
punyaan ordo yang Aku perin-
tahkan untuk diorganisasi dan 
ditegakkan, untuk menjadi se-
buah a ordo gabungan, dan ordo 
abadi demi manfaat gereja- Ku, 
dan demi keselamatan manusia 
sampai Aku datang—

2 Dengan janji yang langgeng 
dan tak terubahkan, bahwa 
sejauh mereka yang Aku pe-
rintahkan setia mereka akan  

diberkati dengan suatu perli-
patan berkat;

3 Tetapi sejauh mereka tidak 
setia mereka dekat pada ku-
tukan.

4 Oleh karena itu, sejauh seba-
gian hamba- Ku belum menaati 
perintah, tetapi telah melang-
gar perjanjian melalui a kesera-
kahan, dan dengan perkataan 
yang dibuat- buat, Aku telah me-
ngutuk mereka dengan kutukan 
yang sangat parah dan memi-
lukan.

5 Karena Aku, Tuhan, telah me-
netapkan dalam hati- Ku, bahwa 
sejauh siapa pun yang termasuk 
dalam ordo didapati sebagai pe-
langgar, atau, dengan perkataan 
lain, melanggar perjanjian yang 
dengannya kamu terikat, dia 
akan dikutuk dalam kehidupan-
nya, dan akan diinjak- injak oleh 
siapa yang Aku kehendaki;

6 Karena Aku, Tuhan, tidak 
mau a diejek dalam hal- hal ini—

7 Dan semua ini agar yang tak 
berdosa di antara kamu boleh 
tidak dihukum bersama yang 
tidak saleh; dan agar yang ber-
salah di antara kamu boleh tidak 
lolos; karena, Aku, Tuhan, telah 
menjanjikan kepadamu a mah-
kota kemuliaan di sisi kanan- Ku.

8 Oleh karena itu, sejauh kamu 
didapati sebagai pelanggar, 
kamu tidak dapat lolos dari 
kemurkaan- Ku dalam kehidup-
anmu.
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 9 a pts Ekskomunikasi.
  b A&P 82:21.
  c pts Iblis.
 10 a A&P 109:25–27.
 11 a A&P 42:32.  

pts Petugas 
Pengawasan.

 13 a pts Tanggung Jawab.
  b A&P 72:3–5, 16–22.

 14 a Yes. 42:5; 45:12.  
pts Penciptaan.

  b Mzm. 19:2; 24:1.
 16 a A&P 105:5.  

pts Kesejahteraan.
  b 1 Sam. 2:7–8;  

Luk. 1:51–53;  
A&P 88:17.

 17 a A&P 59:16–20.  

pts Bumi.
  b pts Hak Pilihan.
 18 a Luk. 3:11;  

Yak. 2:15–16.
  b A&P 42:30.
  c Ams. 14:21; Mosia 4:26;  

A&P 52:40.
  d Luk. 16:20–31.
 19 a pts Ordo Gabungan.

9 Sejauh kamu a disingkirkan 
untuk pelanggaran, kamu tidak 
dapat lolos dari b hajaran c Setan 
sampai hari penebusan.

10 Dan Aku sekarang mem-
beri kepadamu kuasa sejak te-
pat jam ini, bahwa jika siapa 
pun di antara kamu, dari ordo, 
didapati sebagai pelanggar dan 
tidak bertobat dari kejahatan, 
maka kamu hendaknya menye-
rahkannya pada hajaran Setan; 
dan dia tidak akan memiliki ku-
asa untuk a membawa kejahatan 
ke atas dirimu.

11 Adalah kebijaksanaan di da-
lam Aku; oleh karena itu, sebuah 
perintah Aku berikan kepa-
damu, bahwa kamu hendaknya 
mengatur dirimu dan menetap-
kan setiap orang a tugas penga-
wasannya;

12 Agar setiap orang boleh 
memberikan laporan kepada- Ku 
tentang tugas pengawasan yang 
ditetapkan baginya.

13 Karena adalah arif bahwa 
Aku, Tuhan, akan menjadikan se-
tiap orang a bertanggung jawab, 
sebagai b petugas pengawasan 
atas berkat- berkat duniawi, 
yang telah Aku jadikan dan per-
siapkan bagi makhluk- Ku.

14 Aku, Tuhan, merentangkan 
langit, dan a membangun bumi, 

bahkan b karya tangan- Ku; dan 
segala sesuatu di dalamnya ada-
lah milik- Ku.

15 Dan adalah tujuan- Ku un-
tuk menyediakan bagi para 
orang suci- Ku, karena segala se-
suatu adalah milik- Ku.

16 Tetapi itu mestilah perlu di-
lakukan dengan a cara- Ku sen-
diri; dan lihatlah inilah cara 
yang telah Aku, Tuhan, tetapkan 
untuk menyediakan bagi para 
orang suci- Ku, agar yang b mis-
kin akan dipermuliakan, dimana 
yang kaya dijadikan rendah.

1 7   K a re n a  a b u m i  p e n u h 
adanya, dan ada cukup dan 
berlebih- lebih; ya, Aku mem-
persiapkan segala sesuatu, dan 
telah memberikan kepada anak- 
anak manusia untuk menjadi 
b juru kuasa bagi diri mereka.

18 Oleh karena itu, jika siapa 
pun akan mengambil dari a ke-
limpahan yang telah Aku ja-
dikan, dan tidak memberikan 
bagiannya, menurut b hukum 
Injil- Ku, kepada yang c miskin 
dan yang membutuhkan, dia 
akan, bersama yang jahat, meng-
angkat matanya di dalam d ne-
raka, dalam siksaan.

19 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
mengenai harta milik a ordo—
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20 Biarlah untuk hamba- Ku 
Sidney Rigdon ditetapkan ba-
ginya tempat di mana dia se-
karang bertempat tinggal, dan 
lahan penyamakan kulit untuk 
tugas pengawasannya, untuk 
tunjangannya saat dia bekerja di 
dalam kebun- Ku, bahkan seperti 
yang Aku kehendaki, ketika Aku 
akan perintahkan kepadanya.

21 Dan biarlah segala sesu-
atu dilakukan menurut nasihat 
ordo, dan persetujuan terpadu 
atau suara ordo, yang berdiam 
di tanah Kirtland.

22 Dan tugas pengawasan dan 
berkat ini, Aku, Tuhan, anuge-
rahkan ke atas hamba- Ku Sidney 
Rigdon untuk sebuah berkat ke 
atas dirinya, dan benih ketu-
runannya setelah dia;

23 Dan Aku akan melipatgan-
dakan berkat- berkat ke atas 
dirinya, sejauh dia akan meren-
dahkan hati di hadapan- Ku.

24 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
Martin Harris ditetapkan bagi-
nya, untuk tugas pengawasan-
nya, lahan dari tanah yang 
hamba- Ku John Johnson dapat-
kan dalam pertukaran dengan 
warisannya terdahulu, untuk-
nya dan benih keturunannya se-
telah dia;

25 Dan sejauh dia setia, Aku 
akan melipatgandakan berkat- 
berkat ke atas dirinya dan benih 
keturunannya setelah dia.

26 Dan biarlah hamba- Ku 
Martin Harris membaktikan 
uangnya untuk pemakluman 
firman- Ku, menurut yang akan 

hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
arahkan.

27 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
Frederick G. Williams memiliki 
tempat yang di atasnya dia se-
karang berdiam.

28 Dan biarlah hamba- Ku 
Oliver Cowdery memiliki la-
han yang terpisah bersebelahan 
dengan rumah itu, yang mesti 
untuk kantor percetakan, yang 
adalah lahan nomor satu, dan 
juga lahan yang di atasnya ayah-
nya bertempat tinggal.

29 Dan biarlah hamba- Ku 
Frederick G. Williams dan Oliver 
Cowdery memiliki kantor perce-
takan dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengannya.

30 Dan ini akan menjadi tugas 
pengawasan mereka yang akan 
ditetapkan bagi mereka.

31 Dan sejauh mereka setia, li-
hatlah Aku akan memberkati, 
dan melipatgandakan berkat- 
berkat ke atas diri mereka.

32 Dan inilah awal tugas peng-
awasan yang telah Aku tetapkan 
bagi mereka, untuk mereka dan 
benih keturunan mereka sete-
lah mereka.

33 Dan, sejauh mereka setia, 
Aku akan melipatgandakan 
berkat- berkat ke atas diri mereka 
dan benih keturunan mereka se-
telah mereka, bahkan suatu per-
lipatan berkat.

34 Dan lagi, biarlah hamba- Ku 
John Johnson memiliki rumah 
yang di dalamnya dia tinggal, 
dan warisan, semua kecuali ta-
nah yang telah dicadangkan 
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 34 a A&P 94:3, 10.
 36 a pts Wahyu.
 39 a pts Newel K. 

Whitney.
 41 a A&P 84:112–113.
 45 a A&P 90:20.  

pts Joseph Smith, Sr.

untuk a pembangunan rumah- 
rumah- Ku, yang berkaitan 
dengan warisan itu, dan lahan- 
lahan itu yang telah disebutkan 
bagi hamba- Ku Oliver Cowdery.

35 Dan sejauh dia setia, Aku 
akan melipatgandakan berkat- 
berkat ke atas dirinya.

36 Dan adalah kehendak- Ku 
bahwa dia hendaknya menjual 
lahan- lahan yang terpisah untuk 
pembangunan kota para orang 
suci- Ku, sejauh itu akan dising-
kapkan kepadanya oleh a suara 
Roh, dan menurut nasihat ordo, 
dan melalui suara ordo.

37 Dan inilah awal tugas peng-
awasan yang telah Aku tetapkan 
baginya, sebagai sebuah berkat 
baginya dan benih keturunan-
nya setelah dia.

38 Dan sejauh dia setia, Aku 
akan melipatgandakan suatu 
perlipatan berkat ke atas dirinya.

39 Dan lagi, biarlah untuk 
hamba- Ku a Newel K. Whitney 
ditetapkan baginya rumah- 
rumah dan lahan di mana dia 
sekarang bertempat tinggal, dan 
lahan dan bangunan yang di 
atasnya usaha dagang itu ber-
diri, dan juga lahan yang berada 
di penjuru selatan usaha dagang 
itu, dan juga lahan yang di atas-
nya tempat pembuatan garam 
abu terletak.

40 Dan semua ini telah Aku 
t e t a p k a n  b a g i  h a m b a -  K u 
 Newel K. Whitney untuk tugas 

pengawasannya, sebagai sebuah 
berkat ke atas dirinya dan be-
nih keturunannya setelah dia, 
demi manfaat usaha dagang dari 
ordo- Ku yang telah Aku tegak-
kan untuk pasak- Ku di tanah 
Kirtland.

41 Ya, sesungguhnya, inilah tu-
gas pengawasan yang telah Aku 
tetapkan bagi hamba- Ku N. K. 
Whitney, bahkan seluruh usaha 
dagang ini, dia dan a juru kua-
sanya, dan benih keturunannya 
setelah dia.

42 Dan sejauh dia setia dalam 
menaati perintah- perintah- Ku, 
yang telah Aku berikan kepa-
danya, Aku akan melipatganda-
kan berkat- berkat ke atas dirinya 
dan benih keturunannya sete-
lah dia, bahkan suatu perlipatan 
berkat.

43 Dan lagi, biarlah untuk 
hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
ditetapkan baginya lahan yang 
terpisah untuk pembangunan 
rumah- Ku, yang adalah dua ra-
tus meter panjangnya dan enam 
puluh lebarnya, dan juga wa-
risan yang di atasnya ayahnya 
sekarang bertempat tinggal;

44 Dan inilah awal tugas peng-
awasan yang telah Aku tetapkan 
baginya, sebagai sebuah berkat 
ke atas dirinya, dan ke atas diri 
ayahnya.

45 Karena lihatlah, Aku te-
lah mencadangkan suatu wa-
risan bagi a ayahnya, untuk 
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 48 a A&P 82:13; 94:1; 
109:59.  
pts Pasak.

 51 a A&P 109:47.
 52 a pts Perjanjian.
  b pts Damba, 

Mendambakan.
 56 a pts Petugas 

Pengawasan.

tunjangannya; oleh karena itu 
dia akan diperhitungkan di da-
lam rumah hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun.

46 Dan Aku akan melipatgan-
dakan berkat- berkat ke atas ru-
mah hamba- Ku Joseph Smith, 
Jun., sejauh dia setia, bahkan su-
atu perlipatan berkat.

47 Dan sekarang, sebuah pe-
rintah Aku berikan kepadamu 
mengenai Sion, bahwa kamu ti-
dak akan lagi terikat sebagai se-
buah ordo gabungan kepada 
saudara- saudaramu di Sion, ke-
cuali dengan cara ini—

48 Sete lah kamu diorga-
nisasi,  kamu akan disebut 
Ordo Gabungan a Pasak Sion, 
Kota Kirtland. Dan saudara- 
saudaramu, setelah mereka di-
organisasi, akan disebut Ordo 
Gabungan Kota Sion.

49 Dan mereka hendaknya di-
organisasi dalam nama- nama 
mereka sendiri, dan dalam nama 
mereka sendiri; dan mereka 
hendaknya melakukan urusan 
mereka dalam nama mereka sen-
diri, dan dalam nama- nama me-
reka sendiri;

50 Dan kamu hendaknya 
melakukan urusanmu dalam 
namamu sendiri, dan dalam 
nama- namamu sendiri.

51 Dan ini telah Aku perintah-
kan untuk dilakukan demi ke-
selamatanmu, dan juga demi 
keselamatan mereka, sebagai 

akibat dari a dihalaunya mereka 
keluar dan apa yang akan da-
tang.

5 2   K a r e n a  a p e r j a n j i a n - 
perjanjian itu dilanggar me-
lalui pelanggaran, dengan 
b keserakahan dan perkataan 
yang dibuat- buat—

53 Oleh karena itu, kamu di-
bubarkan sebagai sebuah ordo 
gabungan bersama saudara- 
saudaramu, sehingga kamu ti-
dak terikat kecuali sampai jam 
ini kepada mereka, kecuali de-
ngan cara ini, seperti yang Aku 
firmankan, dengan pinjaman se-
bagaimana yang disepakati oleh 
ordo ini dalam dewan, sebagai-
mana keadaanmu akan izinkan 
dan suara dewan arahkan.

54 Dan lagi, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu menge-
nai tugas pengawasanmu yang 
telah Aku tetapkan bagimu.

55 Lihatlah, semua harta milik 
ini adalah milik- Ku, atau bila ti-
dak imanmu sia- sia, dan kamu 
didapati sebagai orang munafik, 
dan perjanjian- perjanjian yang 
telah kamu buat kepada- Ku di-
langgar;

56 Dan jika harta milik itu ada-
lah milik- Ku, maka kamu ada-
lah a petugas pengawasan; jika 
tidak kamu bukanlah petugas 
pengawasan.

57 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku 
telah menetapkanmu untuk 
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menjadi petugas pengawasan 
atas rumah- Ku, bahkan petugas 
pengawasan tentunya.

58 Dan untuk tujuan ini telah 
Aku perintahkan kepadamu un-
tuk mengatur dirimu, bahkan 
untuk mencetak a firman- Ku, 
kegenapan tulisan suci- Ku, 
wahyu- wahyu yang telah Aku 
berikan kepadamu, dan yang 
akan Aku, setelah ini, dari waktu 
ke waktu berikan kepadamu—

59 Untuk tujuan pembangunan 
gereja dan kerajaan- Ku di atas 
bumi, dan untuk mempersi-
apkan umat- Ku untuk a waktu 
ketika Aku akan b berdiam ber-
sama mereka, yang sudah di de-
pan mata.

60 Dan kamu hendaknya mem-
persiapkan bagi dirimu sebuah 
tempat untuk perbendaharaan, 
dan mempersucikannya demi 
nama- Ku.

61 Dan kamu hendaknya me-
netapkan seorang di antara 
kamu untuk mengawasi per-
bendaharaan itu, dan dia akan 
ditetapkan pada berkat ini.

62 Dan hendaknya ada sebuah 
meterai di atas perbendaharaan 
itu, dan segala sesuatu yang 
sakral hendaknya diserahkan 
ke dalam perbendaharaan; dan 
tak seorang pun di antara kamu 
akan menyebutnya miliknya 
sendiri, atau bagian mana pun 
darinya, karena itu akan men-
jadi kepunyaanmu semua de-
ngan suara bulat.

63 Dan Aku memberikannya 
kepadamu sejak tepat jam ini; 
dan sekarang pastikanlah itu, 
bahwa kamu pergi dan menggu-
nakan tugas pengawasan yang 
telah Aku tetapkan bagimu, ter-
kecuali apa yang sakral, untuk 
tujuan pencetakan apa yang sak-
ral ini seperti yang telah Aku fir-
mankan.

64 Dan a faedah apa yang sakral 
hendaknya disimpan di dalam 
perbendaharaan, dan sebuah 
meterai hendaknya berada di 
atasnya; dan itu hendaknya ti-
dak digunakan atau dikeluarkan 
dari perbendaharaan oleh siapa 
pun, tidak juga hendaknya me-
terai dilepaskan yang akan di-
tempatkan di atasnya, kecuali 
melalui suara ordo, atau mela-
lui perintah.

65 Dan demikianlah hendak-
nya kamu melestarikan faedah 
apa yang sakral di dalam per-
bendaharaan, untuk tujuan yang 
sakral dan kudus.

66 Dan ini hendaknya disebut 
perbendaharaan sakral Tuhan; 
dan sebuah meterai hendaknya 
disimpan di atasnya agar boleh 
menjadi kudus dan dipersuci-
kan bagi Tuhan.

67 Dan lagi, hendaknya ada 
perbendaharaan yang lain di-
persiapkan, dan seorang ben-
daharawan ditetapkan untuk 
mengawasi perbendaharaan itu, 
dan sebuah meterai hendaknya 
ditempatkan di atasnya;

 58 a pts Terjemahan 
Joseph Smith (tjs).

 59 a pts Milenium.
  b A&P 1:35–36; 29:9–11.

 64 a yaitu keuntungan, 
atau hasil penjualan.
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 74 a Luk. 16:1–12.  77 a A&P 107:99–100.

68 Dan semua uang yang kamu 
terima dalam tugas penga-
wasanmu, dengan meningkat-
kan harta milik yang telah Aku 
tetapkan bagimu, dalam rumah, 
atau dalam tanah, atau dalam 
ternak, atau dalam segala sesu-
atu kecuali itu tulisan yang ku-
dus dan sakral, yang telah Aku 
cadangkan bagi diri- Ku untuk 
tujuan yang kudus dan sakral, 
akan dilempar ke dalam perben-
daharaan secepat kamu mene-
rima uang, dalam ratusan, atau 
dalam lima puluhan, atau dalam 
dua puluhan, atau dalam sepu-
luhan, atau dalam limaan.

69 Atau dengan perkataan lain, 
jika siapa pun di antara kamu 
mendapatkan lima dolar biar-
lah dia melemparkannya ke da-
lam perbendaharaan; atau jika 
dia mendapatkan sepuluh, atau 
dua puluh, atau lima puluh, atau 
seratus, biarlah dia melakukan-
nya demikian juga;

70 Dan janganlah biarkan se-
orang pun di antara kamu me-
ngatakan bahwa itu adalah 
miliknya; karena itu hendaknya 
tidak disebut miliknya, tidak 
juga bagian mana pun darinya.

71 Dan hendaknya tidak ada 
bagian mana pun darinya yang 
digunakan, atau dikeluarkan 
dari perbendaharaan, kecuali 
melalui suara dan persetujuan 
bersama ordo.

72 Dan ini akan menjadi suara 
dan persetujuan bersama ordo—
bahwa siapa pun di antara kamu 

mengatakan kepada bendahara-
wan: Aku membutuhkan ini un-
tuk menolongku dalam tugas 
pengawasanku—

73 Jika itu lima dolar, atau 
jika itu sepuluh dolar, atau dua 
puluh, atau lima puluh, atau 
seratus, bendaharawan akan 
memberikan kepadanya jum-
lah yang dia butuhkan un-
tuk menolongnya dalam tugas 
pengawasannya—

74 Sampai dia didapati sebagai 
pelanggar, dan itu dinyatakan 
di hadapan dewan ordo dengan 
gamblang bahwa dia adalah pe-
tugas pengawasan yang tidak 
setia dan yang a tidak bijak.

75 Tetapi sepanjang dia dalam 
penemanan yang penuh, dan se-
tia dan bijak dalam tugas peng-
awasannya, ini akan menjadi 
buktinya bagi bendaharawan 
agar bendaharawan itu hendak-
nya tidak menahan.

76 Tetapi dalam perkara ada-
nya pelanggaran, bendahara-
wan hendaknya tunduk kepada 
dewan dan suara ordo.

77 Dan dalam perkara benda-
harawan didapati sebagai petu-
gas pengawasan yang tidak setia 
dan yang tidak bijak, dia hen-
daknya tunduk kepada dewan 
dan suara ordo, dan hendaknya 
dikeluarkan dari tempatnya, 
dan a yang lain akan ditetapkan 
sebagai penggantinya.

78 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
mengenai utangmu—lihatlah 
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adalah kehendak- Ku bahwa 
kamu hendaknya a membayar se-
luruh b utangmu.

79 Dan adalah kehendak- Ku 
bahwa kamu hendaknya a meren-
dahkan hatimu di hadapan- Ku, 
dan mendapatkan berkat ini me-
lalui b ketekunan dan kerendah-
hatian dan doamu dengan iman.

80 Dan sejauh kamu tekun dan 
rendah hati, dan menjalankan 
a doa dengan iman, lihatlah, Aku 
akan melunakkan hati mereka 
kepada siapa kamu berutang, 
sampai Aku akan mengirim sa-
rana kepadamu untuk pembe-
basanmu.

81 Oleh karena itu tulislah de-
ngan cepat ke New York dan tu-
lislah menurut apa yang akan 
didiktekan oleh a Roh- Ku; dan 
Aku akan melunakkan hati me-
reka kepada siapa kamu ber-
utang, agar akan diambil dari 
pikiran mereka untuk membawa 
kesengsaraan ke atas dirimu.

82 Dan sejauh kamu a rendah 
hati dan setia dan memanggil 
nama- Ku, lihatlah, Aku akan 
memberimu b kemenangan.

83 Aku memberi kepadamu 
sebuah janji, bahwa kamu akan 
dibebaskan sekali ini dari pena-
wananmu.

84 Sejauh kamu mendapatkan 
suatu peluang untuk memin-
jam uang dalam ratusan, atau ri-
buan, bahkan sampai kamu akan 
meminjam cukup untuk membe-
baskan dirimu dari penawanan, 
itu adalah hak istimewamu.

85 Dan jaminkanlah harta milik 
yang telah Aku taruh ke dalam 
tanganmu, sekali ini, dengan 
memberikan namamu melalui 
persetujuan bersama atau yang 
lain, seperti yang akan tampak-
nya baik bagimu.

86 Aku memberi kepadamu 
hak istimewa ini, sekali ini; 
dan lihatlah, jika kamu memu-
lai untuk melakukan hal- hal ini 
yang telah Aku letakkan di ha-
dapanmu, menurut perintah- 
perintah- Ku, segala sesuatu ini 
adalah milik- Ku, dan kamu ada-
lah petugas pengawasan- Ku, 
dan Majikan tidak akan mem-
biarkan rumah- Nya dibongkar. 
Demikianlah. Amin.

 78 a A&P 42:54.
  b pts Utang.
 79 a pts Rendah Hati, 

Kerendahhatian.

  b pts Ketekunan.
 80 a Yak. 5:15.
 81 a pts Roh Kudus.
 82 a Luk. 14:11;  

A&P 67:10.
  b A&P 103:36.

BAGIAN 105
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di dekat 
Sungai Fishing, Missouri, 22 Juni 1834. Di bawah kepemimpinan 
Nabi, para Orang Suci dari Ohio dan daerah daerah lainnya ber
baris ke Missouri dalam sebuah ekspedisi yang belakangan dikenal 
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105 1 a A&P 100:13.
 2 a A&P 104:4–5, 52.
 3 a Kis. 5:1–11;  

A&P 42:30. 

   pts Mempersucikan.
 4 a A&P 78:3–7.
 5 a pts Sion.
  b A&P 104:15–16.

  c A&P 88:22.
 6 a A&P 95:1–2.  

pts Penderaan.
  b pts Patuh, Kepatuhan.

sebagai Kamp Sion. Tujuan mereka adalah untuk mengantar para 
Orang Suci Missouri yang dipaksa keluar kembali ke tanah mereka 
di Jackson County. Orang orang Missouri yang sebelumnya telah 
menganiaya para Orang Suci takut akan tuntutan pembalasan dari 
Kamp Sion dan lebih dahulu menyerang sebagian Orang Suci yang 
tinggal di Clay County, Missouri. Setelah gubernur Missouri menarik 
kembali janjinya untuk mendukung para Orang Suci, Joseph Smith 
menerima wahyu ini.

1–5, Sion akan dibangun dengan 
kesepadanan terhadap hukum se
lestial; 6–13, Penebusan Sion di
tangguhkan untuk suatu masa 
yang singkat; 14–19, Tuhan akan 
berperang bagi pertempuran Sion; 
20–26, Para Orang Suci mesti bi
jak dan tidak sesumbar tentang 
pekerjaan yang dahsyat sewaktu 
mereka berkumpul; 27–30, Tanah 
di Jackson dan kabupaten yang ber
dekatan hendaknya dibeli; 31–34, 
Para penatua mesti menerima pem
berkahan di dalam rumah Tuhan 
di Kirtland; 35–37, Para Orang 
Suci baik yang dipanggil maupun 
dipilih akan dikuduskan; 38–41, 
Para Orang Suci mesti mengang
kat suatu panji perdamaian ke
pada dunia.

Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu yang telah berhim-
pun bersama agar kamu boleh 
mengetahui kehendak- Ku me-
ngenai a penebusan dari umat- Ku 
yang sengsara—

2 Lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, seandainya bukan 

karena a pelanggaran umat- Ku, 
berfirman mengenai gereja dan 
bukan individu, mereka bisa te-
lah ditebus bahkan sekarang.

3 Tetapi lihatlah, mereka be-
lum belajar untuk menjadi pa-
tuh pada apa yang Aku tuntut 
dari tangan mereka, tetapi pe-
nuh dengan segala macam keja-
hatan, dan tidak a memberikan 
harta kekayaan mereka, sebagai-
mana sepatutnya orang suci, ke-
pada yang miskin dan sengsara 
di antara mereka;

4 Dan tidak a dipersatukan me-
nurut persatuan yang dituntut 
oleh hukum kerajaan selestial;

5 Dan a Sion tidak dapat diba-
ngun b kecuali berdasarkan asas- 
asas c hukum kerajaan selestial; 
jika tidak Aku tidak dapat me-
nerimanya bagi diri- Ku.

6 Dan umat- Ku mestilah perlu 
a didera sampai mereka bela-
jar b kepatuhan, jika itu mestilah 
perlu, melalui apa yang mereka 
derita.

7 Aku tidak berfirman me-
ngenai mereka yang ditetapkan 
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 7 a A&P 20:2–3.
 9 a A&P 103:4.
 10 a pts Kewajiban.
 11 a pts Penatua.
  b A&P 38:32; 95:8.  

pts Pemberkahan.

 12 a A&P 110.
 14 a Yos. 10:12–14;  

Yes. 49:25;  
A&P 98:37.

 15 a A&P 1:13–14.
  b A&P 112:24–26.  

pts Hujat, 
Penghujatan.

  c A&P 84:3–4; 103:35.
 16 a A&P 101:55; 

103:22, 30.

untuk memimpin umat- Ku, 
yang adalah para a penatua per-
tama gereja- Ku, karena mereka 
tidak semua berada di bawah 
penghukuman ini;

8 Tetapi Aku berfirman menge-
nai jemaat- jemaat- Ku di luar da-
erah—ada banyak yang akan 
berkata: Di manakah Allah me-
reka? Lihatlah, Dia akan mem-
bebaskan mereka pada waktu 
kesusahan, jika tidak kita tidak 
akan pergi ke Sion, dan akan me-
nahan uang kita.

9 Oleh karena itu, sebagai aki-
bat dari a pelanggaran umat- Ku, 
adalah arif menurut- Ku bahwa 
para penatua- Ku hendaknya 
menunggu untuk suatu masa 
yang singkat untuk penebusan 
Sion—

10 Agar diri mereka boleh di-
persiapkan, dan agar umat- Ku 
boleh diajar dengan lebih sem-
purna, dan memperoleh penga-
laman, dan mengetahui dengan 
lebih sempurna mengenai a ke-
wajiban mereka, dan apa yang 
Aku tuntut dari tangan mereka.

11 Dan ini tidak dapat di-
d a t a n g k a n  s a m p a i  p a r a 
a penatua- Ku b diberkahi dengan 
kuasa dari tempat yang tinggi.

12 Karena lihatlah, Aku telah 
mempersiapkan pemberkahan 
dan berkat yang besar untuk a di-
curahkan ke atas diri mereka, 

sejauh mereka setia dan melan-
jutkan dalam kerendahhatian di 
hadapan- Ku.

13 Oleh karena itu adalah 
arif menurut- Ku bahwa para 
penatua- Ku hendaknya me-
nunggu untuk suatu masa yang 
singkat, untuk penebusan Sion.

14 Karena lihatlah, Aku tidak 
menuntut dari tangan mereka 
untuk berperang bagi pertem-
puran Sion; karena, seperti 
yang Aku firmankan dalam se-
buah perintah yang terdahulu, 
demikian pula akan Aku ge-
napi—Aku akan a berperang bagi 
pertempuranmu.

15 Lihatlah, si a penghancur 
telah Aku utus untuk meng-
hancurkan dan melenyapkan 
musuh- Ku; dan tidak sampai 
bertahun- tahun setelah ini me-
reka tidak akan ditinggalkan un-
tuk mencemari pusaka- Ku, dan 
untuk b menghujat nama- Ku di 
atas tanah yang telah Aku c per-
sucikan untuk pengumpulan 
bersama para orang suci- Ku.

16 Lihatlah, Aku telah meme-
rintahkan hamba- Ku Joseph 
Smith, Jun., untuk menga-
takan kepada a kekuatan se-
isi rumah- Ku, bahkan para 
pejuang- Ku, para pemuda- Ku, 
dan yang paruh baya, un-
tuk berkumpul bersama un-
tuk penebusan umat- Ku, dan 
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 16 b pts Berjaga.
 18 a A&P 110:8–10.
 19 a pts Iman.

 24 a A&P 84:73.  
pts Kesombongan.

 25 a pts Damai, 

Kedamaian.
 26 a Yl. 2:11.
 27 a Kej. 47:1–12.

meruntuhkan menara- menara 
musuh- Ku, dan mencerai- 
beraikan para b penjaga mereka;

17  Tetapi  kekuatan se is i 
rumah- Ku belumlah menyimak 
firman- Ku.

18 Tetapi sejauh ada mereka 
yang telah menyimak firman- Ku, 
Aku telah mempersiapkan ber-
kat dan a pemberkahan bagi me-
reka, jika mereka terus setia.

19 Aku telah mendengar doa- 
doa mereka, dan akan mene-
rima persembahan mereka; dan 
adalah arif menurut- Ku bahwa 
mereka hendaknya dibawa se-
jauh ini untuk pencobaan a iman 
mereka.

20 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
sebuah perintah Aku berikan ke-
padamu, bahwa sebanyak yang 
telah datang kemari, yang dapat 
tinggal di daerah sekitarnya, bi-
arlah mereka tinggal;

21 Dan mereka yang tidak 
dapat tinggal, yang memiliki 
keluarga di timur, biarlah me-
reka tinggal untuk suatu masa 
yang singkat, sejauh hamba- Ku 
Joseph akan tetapkan kepada 
mereka;

22 Karena Aku akan nasihati 
dia mengenai masalah ini, dan 
segala hal apa pun yang akan 
dia tetapkan kepada mereka 
akan digenapi.

23 Dan biarlah seluruh umat-  
Ku yang berdiam di daerah-  

daerah sekitarnya menjadi sa-
ngat setia, dan penuh doa, dan 
rendah hati di hadapan- Ku, dan 
tidak mengungkapkan apa yang 
telah Aku ungkapkan kepada 
mereka, sampai adalah kebijak-
sanaan di dalam Aku bahwa itu 
hendaknya diungkapkan.

24 Janganlah berbincang ten-
tang penghakiman, tidak juga 
a sesumbar tentang iman tidak 
juga tentang pekerjaan yang 
dahsyat, tetapi dengan hati- hati 
berkumpullah bersama, seba-
nyak yang bisa di satu daerah, 
selaras dengan perasaan orang- 
orang;

25 Dan lihatlah, Aku akan 
memberi kepadamu kemurahan 
hati dan kasih karunia di mata 
mereka, agar kamu boleh beris-
tirahat dalam a kedamaian dan 
keamanan, saat kamu sedang 
mengatakan kepada orang- 
orang: Laksanakanlah pengha-
kiman dan keadilan bagi kami 
menurut hukum, dan berilah 
kami ganti rugi atas ketidak-
adilan terhadap kami.

26 Sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, teman- 
teman- Ku, dengan jalan ini 
kamu boleh berkenan di mata 
orang- orang, sampai a pasukan 
Israel menjadi sangat besar.

27 Dan Aku akan melunakkan 
hati orang- orang, seperti yang 
Aku lakukan pada hati a Firaun, 
dari waktu ke waktu, sampai 
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hamba- Ku Joseph Smith, Jun., 
dan para penatua- Ku, yang te-
lah Aku tetapkan, akan memiliki 
waktu untuk mengumpulkan 
kekuatan seisi rumah- Ku,

28 Dan untuk mengutus para 
a pria bijak, untuk menggenapi 
apa yang telah Aku perintahkan 
mengenai b pembelian seluruh 
tanah di Jackson County yang 
dapat dibeli, dan di kabupaten 
yang berdekatan di sekitarnya.

29 Karena adalah kehendak- Ku 
bahwa tanah ini hendaknya di-
beli; dan setelah itu dibeli agar 
para orang suci- Ku hendaknya 
memilikinya menurut a hukum- 
hukum persucian yang telah 
Aku berikan.

30 Dan setelah tanah ini di-
beli, Aku akan menganggap 
a pasukan Israel tak bersalah da-
lam mengambil kepemilikan 
tanah mereka sendiri, yang me-
reka telah beli sebelumnya de-
ngan uang mereka, dan tentang 
meruntuhkan menara- menara 
musuh- Ku yang mungkin ber-
ada di atas diri mereka, dan 
mencerai- beraikan para penga-
was mereka, dan b membalaskan 
bagi- Ku musuh- Ku sampai ang-
katan ketiga dan keempat dari 
mereka yang membenci- Ku.

31 Tetapi pertama biarlah 
pasukan- Ku menjadi sangat 

besar, dan biarlah itu a dikudus-
kan di hadapan- Ku, agar boleh 
menjadi cemerlang bagaikan 
matahari, dan jernih bagaikan 
b bulan, dan agar benderanya 
boleh menakutkan bagi segala 
bangsa;

32 Agar kerajaan- kerajaan di 
dunia ini boleh didesak untuk 
mengakui bahwa kerajaan Sion 
adalah sungguh- sungguh a kera-
jaan Allah kita dan Kristus- Nya; 
oleh karena itu, marilah kita 
menjadi b tunduk pada hukum- 
hukumnya.

33 Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, adalah arif 
menurut- Ku bahwa para pena-
tua pertama gereja- Ku hendak-
nya menerima a pemberkahan 
mereka dari tempat yang tinggi 
di dalam rumah- Ku, yang te-
lah Aku perintahkan untuk di-
bangun demi nama- Ku di tanah 
Kirtland.

34 Dan biarlah perintah- 
perintah itu yang telah Aku 
berikan mengenai Sion dan a hu-
kumnya dilaksanakan dan dipe-
nuhi, setelah penebusannya.

35 Telah ada masa a pemang-
gilan, tetapi waktunya telah da-
tang untuk masa pemilihan; 
dan biarlah mereka yang dipi-
lih yang b layak.

36  Dan akan dinyatakan 

 28 a A&P 101:73.
  b A&P 42:35–36.
 29 a A&P 42:30.  

pts Mempersucikan;  
Ordo Gabungan.

 30 a A&P 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b A&P 97:22.
 31 a pts Pengudusan.
  b Kid. 6:10;  

A&P 5:14; 109:73.
 32 a Why. 11:15.  

pts Kerajaan Allah.
  b pts Pemerintahan.

 33 a A&P 95:8–9.  
pts Pemberkahan.

 34 a yaitu A&P 42 dikenal 
sebagai “Hukum.”

 35 a pts Pemanggilan.
  b pts Layak, Kelayakan.
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 36 a A&P 95:5.  
pts Memilih.

  b pts Pengudusan.
 37 a pts Nasihat.
 39 a pts Panji.
  b pts Damai, 

   Kedamaian.
 40 a Rm. 8:28;  

A&P 90:24; 100:15.
 41 a Mat. 28:19–20.
106 1 a yaitu Kota 

Freedom, New 

   York, dan daerah 
sekitarnya.

 3 a Mat. 6:33.
  b pts Kerajaan Allah.

kepada hamba- Ku, melalui su-
ara Roh, mereka yang a dipilih; 
dan mereka akan b dikuduskan;

37 Dan sejauh mereka meng-
ikuti a nasihat yang mereka te-
rima, mereka akan memperoleh 
kuasa setelah berhari- hari untuk 
merampungkan segala sesuatu 
berkaitan dengan Sion.

38 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, mohonkanlah perda-
maian, bukan hanya kepada 
orang- orang yang telah meng-
hantammu, tetapi juga kepada 
semua orang;

39 Dan angkatlah a panji b per-
damaian, dan buatlah maklumat 
perdamaian pada ujung- ujung 
bumi;

40 Dan buatlah usulan un-
tuk perdamaian kepada mereka 
yang telah menghantammu, me-
nurut suara Roh yang ada da-
lam dirimu, dan a segala sesuatu 
akan bekerja bersama demi ke-
baikanmu.

41 Oleh karena itu, setialah; 
dan lihatlah, dan tengoklah, 
a Aku besertamu bahkan sampai 
akhir. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 106
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, 25 November 1834. Wahyu ini diarahkan kepada Warren A. 
Cowdery, kakak laki laki Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery dipang
gil sebagai pejabat ketua lokal; 4–
5, Kedatangan Kedua tidak akan 
mendatangi anak anak terang ba
gaikan pencuri; 6–8, Berkat berkat 
besar mengikuti pelayanan yang 
setia di dalam Gereja.

Adalah kehendak- Ku bahwa 
hamba- Ku Warren A. Cowdery 
hendaknya ditetapkan dan di-
tahbiskan sebagai imam tinggi 
ketua atas gereja- Ku, di tanah 
a Freedom dan di daerah- daerah 
sekitarnya;

2 Dan hendaknya mengkhot-
bahkan Injil abadi- Ku, dan 
mengangkat suaranya dan mem-
peringatkan orang- orang, tidak 
hanya di tempatnya sendiri, te-
tapi di kabupaten yang berde-
katan;

3 Dan membaktikan seluruh 
waktunya pada pemanggilan 
yang tinggi dan kudus ini, yang 
sekarang Aku berikan kepada-
nya, a mencari dengan tekun b ke-
rajaan surga dan kebenarannya, 
dan segala sesuatu yang perlu 
akan ditambahkan kepadanya; 
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 3 c Mat. 10:10;  
A&P 31:5.

 4 a Yak. 5:8.
  b pts Zaman Akhir.
  c 1 Tes. 5:2.

 5 a pts Terang Kristus.
  b Why. 16:15.
 7 a pts Pongah, 

Kepongahan.
 8 a pts Kasih Karunia.

  b Yoh. 14:2;  
Eter 12:32–34;  
A&P 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

karena c pekerja layak akan 
upahnya.

4 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a keda-
tangan Tuhan b semakin dekat, 
dan itu mendatangi dunia bagai-
kan c pencuri pada malam hari—

5 Oleh karena itu, persiapkan-
lah dirimu, agar kamu boleh 
menjadi anak- anak a terang, dan 
hari itu tidak akan b mendatangi- 
mu bagaikan pencuri.

6 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, ada suka-
cita di surga ketika hamba- Ku 
Warren membungkuk pada 
tongkat rajani- Ku, dan memi-
sahkan dirinya dari kelicinan 
manusia;

7 Oleh karena itu, diberkati-
lah hamba- Ku Warren, karena 
Aku akan berbelaskasihan ke-
padanya; dan, terlepas dari a ke-
pongahan hatinya, Aku akan 
mengangkatnya sejauh dia 
mau merendahkan hatinya di 
hadapan- Ku.

8 Dan Aku akan memberinya 
a kasih karunia dan keyakinan 
dengan apa dia boleh bertahan; 
dan jika dia melanjutkan untuk 
menjadi saksi yang setia dan te-
rang bagi gereja telah Aku per-
siapkan mahkota baginya di 
dalam b tempat tinggal Bapa- Ku. 
Demikianlah. Amin.

BAGIAN 107
Wahyu tentang imamat, diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di 
Kirtland, Ohio, sekitar bulan April 1835. Walaupun bagian ini dicatat 
pada tahun 1835, catatan catatan sejarah menandaskan bahwa seba
gian besar dari ayat 60 sampai 100 menggabungkan sebuah wahyu 
yang diberikan melalui Joseph Smith pada tanggal 11 November 1831. 
Bagian ini dihubungkan dengan pengorganisasian Kuorum Dua Belas 
pada bulan Februari dan Maret 1835. Nabi mungkin menyampaikan
nya di hadapan mereka yang sedang bersiap untuk berangkat pada 
tanggal 3 Mei 1835, dalam misi kuorum pertama mereka.

1–6, Ada dua imamat: Melkisedek 
dan Harun; 7–12, Mereka yang 
memegang Imamat  Melkisedek 
memiliki kuasa untuk bertugas 
dalam semua jabatan di dalam 

Gereja; 13–17, Keuskupan menge
tuai Imamat Harun, yang melaksa
nakan tata cara tata cara lahiriah; 
18–20, Imamat Melkisedek me
megang kunci kunci segala berkat 
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107 1 a pts Imamat 
Melkisedek.

  b pts Imamat Harun.
 2 a tjs Kej. 14:25–40 

(Apendiks);  
A&P 84:14. 

   pts Melkisedek.
 3 a Alma 13:3–19;  

A&P 76:57.
 4 a pts Khidmat.
 5 a A&P 84:29; 107:14.
 6 a Ul. 10:8–9.

 7 a pts Penatua.
 8 a pts Wewenang.
 9 a A&P 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.
 10 a pts Imam Tinggi.
  b A&P 121:34–37.

rohani; Imamat Harun memegang 
kunci kunci pelayanan para malai
kat; 21–38, Presidensi Utama, Dua 
Belas, dan Tujuh Puluh merupa
kan kuorum kuorum ketua, yang 
keputusannya mesti dibuat dalam 
kesatuan dan kebenaran; 39–52, 
Tata tertib kebapabangsaan dite
gakkan dari Adam sampai Nuh; 
53–57, Para Orang Suci zaman 
dahulu berhimpun di Adam ondi 
Ahman, dan Tuhan menampakkan 
diri kepada mereka; 58–67, Dua 
Belas mesti menertibkan para peja
bat Gereja; 68–76, Uskup melayani 
sebagai hakim umum di Israel; 77–
84, Presidensi Utama dan Dua Be
las merupakan pengadilan paling 
tinggi di dalam Gereja; 85–100, 
Para presiden imamat mengatur 
kuorum mereka masing masing.

Ada, di dalam gereja, dua ima-
mat, yaitu, a Melkisedek dan 
b Harun, mencakup Imamat 
Lewi.

2 Mengapa yang pertama di-
sebut Imamat Melkisedek ada-
lah karena a Melkisedek adalah 
imam tinggi yang demikian he-
bat.

3 Sebelum zamannya itu dise-
but Imamat Kudus, menurut a Tata 
Tertib Putra Allah.

4 Tetapi karena rasa hor-
mat atau a rasa khidmat terha-
dap nama dari Makhluk Yang 

Mahatinggi, untuk menghindari 
terlalu kerapnya pengulangan 
akan nama- Nya, mereka, gereja, 
pada zaman dahulu, menyebut 
imamat itu menurut Melkisedek, 
atau Imamat Melkisedek.

5 Semua wewenang atau ja-
batan lain di dalam gereja ada-
lah a tambahan terhadap imamat 
ini.

6 Tetapi ada dua pembagian 
atau bagian utama—satu ada-
lah Imamat Melkisedek, dan 
yang lain adalah Imamat Harun 
atau a Lewi.

7 Jabatan a penatua tercakup 
dalam imamat Melkisedek.

8 Imamat Melkisedek meme-
gang hak presidensi, dan memi-
liki kuasa dan a wewenang atas 
semua jabatan di dalam gereja 
di segala zaman dunia, untuk 
melaksanakan apa yang rohani.

9 a Presidensi Imamat Tinggi, 
menurut tata tertib Melkisedek, 
memiliki hak untuk bertugas 
dalam semua jabatan di dalam 
gereja.

10 a Imam tinggi menurut tata 
tertib Imamat Melkisedek memi-
liki b hak untuk bertugas dalam 
kedudukan mereka sendiri, di 
bawah arahan presidensi, dalam 
melaksanakan apa yang rohani, 
dan juga dalam jabatan pena-
tua, imam (dari tata tertib Lewi), 
pengajar, diaken, dan anggota.
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 13 a pts Imamat Harun.
  b pts Harun, Kakak 

Laki- Laki Musa.
 14 a A&P 20:52; 107:5.
 15 a pts Uskup.
 16 a A&P 68:14–21; 

107:68–76.

 17 a pts Penahbisan.
  b A&P 68:15.
 18 a pts Kunci- Kunci 

Imamat.
 19 a Alma 12:9–11;  

A&P 63:23; 84:19–22.  
pts Misteri Allah.

  b Ibr. 12:22–24.
  c pts Perantara.
 20 a A&P 13; 84:26–27.
  b pts Tata Cara.
  c pts Baptis, Baptisan.
  d pts Pengampunan 

akan Dosa- Dosa.

11 Seorang penatua memi-
liki hak untuk bertugas seba-
gai penggantinya ketika imam 
tinggi tidak hadir.

12 Imam tinggi dan penatua 
mesti melaksanakan apa yang 
rohani, sejalan dengan perjan-
jian dan perintah gereja; dan 
mereka memiliki hak untuk 
bertugas dalam semua jabatan 
gereja ini ketika tidak ada pem-
besar yang lebih tinggi hadir.

13 Imamat yang kedua dise-
but a Imamat Harun, karena dia-
nugerahkan ke atas b Harun dan 
benih keturunannya, sepanjang 
segala angkatan mereka.

14 Mengapa itu disebut ima-
mat yang lebih rendah adalah 
karena itu adalah a tambahan 
terhadap yang lebih tinggi, atau 
Imamat Melkisedek, dan memi-
liki kuasa dalam melaksanakan 
tata cara- tata cara lahiriah.

15 a Keuskupan adalah presi-
densi imamat ini, dan meme-
gang kunci atau wewenang dari 
imamat yang sama.

16 Tak seorang pria pun me-
miliki hak yang sah terhadap 
jabatan ini, untuk memegang 
kunci- kunci keimamatan ini, ke-
cuali dia adalah a keturunan har-
fiah dari Harun.

17 Tetapi karena imam tinggi 
dalam Imamat Melkisedek 

memiliki wewenang untuk ber-
tugas dalam semua jabatan yang 
lebih rendah, dia boleh bertu-
gas dalam jabatan uskup ke-
tika tidak ada keturunan harfiah 
dari Harun dapat ditemukan, 
asalkan dia dipanggil dan dite-
tapkan dan a ditahbiskan pada 
kuasa ini melalui tangan b Presi-
densi Imamat Melkisedek.

18 Kuasa dan wewenang dari 
yang lebih tinggi, atau Imamat 
Melkisedek, adalah untuk me-
megang a kunci- kunci segala 
berkat rohani gereja—

19 Untuk memiliki hak isti-
mewa menerima a misteri- misteri 
kerajaan surga, untuk menjadi-
kan surga dibukakan bagi me-
reka, untuk bersekutu dengan 
b sidang umum dan gereja Anak 
Sulung, dan untuk menikmati 
persekutuan dan kehadiran 
Allah Bapa, dan Yesus c peran-
tara perjanjian yang baru.

20 Kuasa dan wewenang dari 
yang lebih rendah, atau Imamat 
Harun, adalah untuk memegang 
a kunci- kunci pelayanan para 
malaikat, dan untuk melaksana-
kan b tata cara- tata cara lahiriah, 
sisi lahiriah Injil, c baptisan un-
tuk pertobatan untuk d pengam-
punan akan dosa- dosa, sejalan 
dengan perjanjian dan perintah.

21 Karena perlu ada presiden, 
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 22 a pts Imamat 
Melkisedek.

  b A&P 90:3, 6; 107:9, 
65–67, 78–84, 91–92.

  c pts Mendukung 

Pemimpin Gereja.
 23 a A&P 107:33–35.
  b pts Rasul.
 25 a pts Tujuh Puluh.
 30 a A&P 121:36.  

pts Saleh, Kesalehan.
  b A&P 121:41.  

pts Kebajikan.

atau pejabat ketua yang muncul, 
atau ditetapkan atau dari antara 
mereka yang ditahbiskan pada 
beberapa jabatan dalam kedua 
imamat ini.

22 Dari a Imamat Melkisedek, 
tiga b Imam Tinggi Ketua, dipi-
lih oleh badan itu, ditetapkan 
dan ditahbiskan pada jabatan 
itu, dan c disokong dengan rasa 
percaya, iman, dan doa dari ge-
reja, membentuk sebuah kuo-
rum Presidensi Gereja.

23 a Kedua belas anggota de-
wan yang melakukan perjalanan 
dipanggil untuk menjadi Dua 
Belas b Rasul, atau saksi khusus 
bagi nama Kristus di seluruh 
dunia—dengan demikian ber-
beda dari para pejabat lain di 
dalam gereja dalam kewajiban 
pemanggilan mereka.

24 Dan mereka membentuk se-
buah kuorum, setara dalam we-
wenang dan kuasa dengan tiga 
presiden yang sebelumnya di-
sebutkan.

25 a Tujuh Puluh juga dipang-
gil untuk mengkhotbahkan Injil, 
dan untuk menjadi saksi khusus 
bagi orang- orang bukan Israel 
dan di seluruh dunia—dengan 
demikian berbeda dari pejabat 
lain di dalam gereja dalam ke-
wajiban pemanggilan mereka.

26 Dan mereka membentuk se-
buah kuorum, setara dalam we-
wenang dengan yang dari Dua 

Belas saksi khusus atau Rasul 
yang baru saja disebutkan.

27 Dan setiap keputusan yang 
dibuat oleh salah satu kuorum 
ini mesti berdasarkan suara bu-
lat dari kuorum yang sama; 
yaitu, setiap anggota dalam 
masing- masing kuorum mesti 
sepakat dengan keputusannya, 
supaya menjadikan keputusan 
mereka memiliki kuasa dan ke-
absahan yang sama satu sama 
lain—

28 Suatu mayoritas boleh mem-
bentuk kuorum ketika keadaan 
menjadikannya tidak mungkin 
untuk yang lain—

29 Kecuali ini adalah keadaan-
nya, keputusan mereka tidaklah 
berhak atas berkat- berkat yang 
sama yang dimiliki keputusan 
sebuah kuorum yang terdiri dari 
tiga presiden pada zaman da-
hulu, yang ditahbiskan menu-
rut tata tertib Melkisedek, dan 
adalah para pria yang saleh dan 
kudus.

30 Keputusan kuorum- kuorum 
ini, atau salah satu darinya, 
mesti dibuat dalam segala a ke-
benaran, dalam kekudusan, dan 
kerendahan hati, kelembutan 
hati dan kepanjangsabaran, dan 
dalam iman, dan b kebajikan, dan 
pengetahuan, kesahajaan, kesa-
baran, kesalehan, kebaikan hati 
persaudaraan dan kasih amal;

31 Karena janjinya adalah, jika 
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hal- hal ini berlimpah ruah di 
dalamnya, itu tidak akan a tak 
berbuah dalam pengetahuan 
tentang Tuhan.

32 Dan andaikan bahwa ke-
putusan apa pun dari kuorum- 
kuorum ini  dibuat  dalam 
ketidakbenaran, itu boleh di-
bawa ke hadapan suatu sidang 
umum dari beberapa kuorum, 
yang merupakan para pembesar 
rohani gereja; jika tidak, tidak 
dapat ada permohonan banding 
dari keputusan mereka.

33 Dua Belas adalah sebuah 
Dewan Tinggi Ketua yang Me-
lakukan Perjalanan, untuk ber-
tugas dalam nama Tuhan, di 
bawah arahan Presidensi Gereja, 
sejalan dengan ketentuan surga; 
untuk membangun gereja, dan 
mengatur segala urusan dari 
yang sama di segala bangsa; 
pertama kepada a orang- orang 
bukan Israel dan yang kedua ke-
pada orang- orang Yahudi.

34 Tujuh Puluh mesti bertindak 
dalam nama Tuhan, di bawah 
arahan a Dua Belas atau dewan 
tinggi yang melakukan perja-
lanan, dalam membangun ge-
reja dan mengatur segala urusan 
dari yang sama di segala bangsa, 
pertama kepada orang- orang 
bukan Israel dan kemudian ke-
pada orang- orang Yahudi—

35 Dua Belas diutus keluar, 
memegang kunci- kunci, un-
tuk membuka pintu melalui 

pemakluman Injil Yesus Kristus, 
dan pertama kepada orang- 
orang bukan Israel dan ke-
mudian kepada orang- orang 
Yahudi.

36 a Dewan tinggi tetap, di 
pasak- pasak Sion, membentuk 
sebuah kuorum yang setara da-
lam wewenang tentang urusan 
gereja, dalam segala keputusan 
mereka, dengan kuorum presi-
densi, atau dengan dewan tinggi 
yang melakukan perjalanan.

37 Dewan tinggi di Sion mem-
bentuk sebuah kuorum yang se-
tara dalam wewenang tentang 
urusan gereja, dalam segala ke-
putusan mereka, dengan dewan- 
dewan Dua Belas di pasak- pasak 
Sion.

38 Adalah kewajiban dewan 
tinggi yang melakukan perja-
lanan untuk meminta a Tujuh 
Puluh, ketika mereka membu-
tuhkan bantuan, untuk meme-
nuhi beberapa panggilan untuk 
mengkhotbahkan dan melayani 
Injil, alih- alih siapa pun yang 
lain.

39 Adalah kewajiban Dua Be-
las, di dalam semua cabang 
gereja yang besar, untuk menah-
biskan a pelayan rohani pembe-
rita Injil, sewaktu mereka akan 
ditunjukkan kepada mereka me-
lalui wahyu—

40 Tata tertib imamat ini diku-
kuhkan untuk diturunkan dari 
ayah kepada putra, dan secara 

 31 a 2 Ptr. 1:5–8.
 33 a 1 Ne. 13:42;  

3 Ne. 16:4–13;  

A&P 90:8–9.
 34 a A&P 112:21.
 36 a pts Dewan Tinggi.

 38 a pts Tujuh Puluh.
 39 a pts Bapa Bangsa;  

Pemberita Injil.
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 41 a pts Adam.
  b Kej. 5;  

A&P 84:6–16;  
Musa 6:10–25.

 42 a pts Set.

 43 a pts Sempurna.
  b Kej. 5:3.
 48 a pts Henokh.
 49 a Kej. 5:22;  

Ibr. 11:5;  

Musa 7:69.
  b pts Makhluk Ubahan.
 50 a pts Metusalah.
 52 a pts Nuh, Bapa Bangsa 

dalam Alkitab.

sah kepunyaan keturunan har-
fiah dari benih keturunan ter-
pilih, kepada siapa janji- janji 
dibuat.

41 Tata tertib ini diselenggara-
kan pada masa a Adam, dan tu-
run melalui b garis keturunan 
dengan cara berikut:

42 Dari Adam sampai a Set, 
yang ditahbiskan oleh Adam 
pada usia enam puluh sembi-
lan tahun, dan diberkati olehnya 
tiga tahun sebelum kematian-
nya (Adam), dan menerima janji 
Allah melalui ayahnya, bahwa 
anak cucunya akan menjadi pi-
lihan Tuhan, dan bahwa mereka 
akan dipelihara sampai akhir 
bumi;

43 Karena dia (Set) adalah 
seorang pria a sempurna, dan 
b tampak rupanya adalah per-
sis tampak rupa ayahnya, se-
demikian rupa dia tampak 
seperti ayahnya dalam segala 
sesuatu, dan dapat dibedakan 
darinya hanya berdasarkan  
usianya.

44 Enos ditahbiskan pada usia 
seratus dan tiga puluh empat ta-
hun dan empat bulan, oleh ta-
ngan Adam.

45 Allah mendatangi Kenan di 
padang belantara pada tahun 
keempat puluh dari usianya; 
dan bertemu Adam dalam perja-
lanan ke tempat Sedolamak. Dia 
berumur delapan puluh tujuh 

tahun ketika dia menerima pe-
nahbisannya.

46 Mahalaleel berusia empat 
ratus dan sembilan puluh enam 
tahun dan tujuh hari ketika dia 
ditahbiskan oleh tangan Adam, 
yang juga memberkatinya.

47 Yared berumur dua ratus 
tahun ketika dia ditahbiskan di 
bawah tangan Adam, yang juga 
memberkatinya.

48 a Henokh berumur dua pu-
luh lima tahun ketika dia ditah-
biskan di bawah tangan Adam; 
dan dia enam puluh lima tahun 
dan Adam memberkatinya.

49 Dan dia melihat Tuhan, dan 
dia berjalan bersama- Nya, dan 
berada di hadapan muka- Nya 
secara berkelanjutan; dan dia 
a berjalan bersama Allah tiga ra-
tus dan enam puluh lima tahun, 
menjadikannya berumur empat 
ratus dan tiga puluh tahun ke-
tika dia b diubah.

50 a Metusalah berumur seratus 
tahun ketika dia ditahbiskan di 
bawah tangan Adam.

51 Lamekh berumur tiga puluh 
dua tahun ketika dia ditahbis-
kan di bawah tangan Set.

52 a Nuh berumur sepuluh ta-
hun ketika dia ditahbiskan di ba-
wah tangan Metusalah.

53 Tiga tahun sebelum kema-
tian Adam, dia memanggil Set, 
Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, 
Henokh, dan Metusalah, yang 
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semuanya adalah a imam tinggi, 
bersama sisa anak cucunya yang 
saleh, ke Lembah b Adam- ondi- 
Ahman, dan di sana melimpah-
kan ke atas diri mereka berkat 
terakhirnya.

54 Dan Tuhan menampakkan 
diri kepada mereka, dan mereka 
bangkit dan memberkati a Adam, 
dan menyebutnya b Mikhael, 
sang pangeran, sang penghulu 
malaikat.

55 Dan Tuhan memberikan 
penghiburan kepada Adam, dan 
berfirman kepadanya: Aku telah 
menentukan engkau untuk men-
jadi kepala; sekelompok besar 
bangsa akan datang darimu, dan 
engkau adalah a pangeran atas 
diri mereka selamanya.

56 Dan Adam berdiri di tengah 
jemaat; dan, sekalipun dia di-
bungkukkan dengan usia, ka-
rena penuh dengan Roh Kudus, 
a meramalkan apa pun yang akan 
menimpa anak cucunya sampai 
angkatan yang terakhir.

57 Hal- hal ini semuanya di-
tulis dalam kitab Henokh, dan 
akan dipersaksikan pada waktu 
yang tepat.

58 Adalah kewajiban a Dua Be-
las, juga, untuk b menahbiskan 
dan menertibkan semua pejabat 
gereja yang lain, sejalan dengan 
wahyu yang mengatakan:

59 Kepada gereja Kristus di 

tanah Sion, di samping a hukum- 
hukum gereja perihal urusan 
gereja—

60 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, firman Tuhan 
Semesta Alam, mestilah perlu 
ada para a penatua ketua untuk 
mengetuai mereka yang adalah 
dari jabatan penatua;

61 Dan juga a imam untuk me-
ngetuai mereka yang adalah dari 
jabatan imam;

62 Dan juga pengajar untuk 
a mengetuai mereka yang ada-
lah dari jabatan pengajar, de-
ngan cara yang sama, dan juga 
diaken—

63 Karenanya, dari diaken sam-
pai pengajar, dan dari pengajar 
sampai imam, dan dari imam 
sampai penatua, secara pero-
rangan sebagaimana mereka 
ditetapkan, menurut perjanjian 
dan perintah gereja.

64 Kemudian berikutnya Ima-
mat Tinggi, yang adalah yang 
terbesar dari semuanya.

65 Karenanya, mestilah perlu 
bahwa satu ditetapkan oleh Ima-
mat Tinggi untuk mengetuai 
imamat itu, dan dia akan disebut 
Presiden Imamat Tinggi Gereja;

66 Atau, dengan perkataan 
lain, a Imam Tinggi Ketua atas 
Imamat Tinggi Gereja.

67 Dari orang yang sama da-
tanglah pelayanan tata cara dan 

 53 a pts Imam Tinggi.
  b A&P 78:15; 116.  

pts Adam- ondi- 
Ahman.

 54 a A&P 128:21.  
pts Adam.

  b pts Mikhael.
 55 a A&P 78:16.
 56 a Musa 5:10.
 58 a pts Rasul.
  b pts Penahbisan.
 59 a A&P 43:2–9.

 60 a A&P 107:89–90.
 61 a A&P 107:87.
 62 a A&P 107:85–86.
 66 a A&P 107:9, 91–92.  

pts Presiden.
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 67 a pts Penumpangan 
Tangan.

 68 a pts Uskup.
 69 a pts Imamat 

Melkisedek.
  b A&P 68:14–24; 

84:18; 107:13–17.
 72 a A&P 58:17–18.

 76 a pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 78 a A&P 102:13, 28.
  b A&P 68:22.

berkat ke atas gereja, melalui 
a penumpangan tangan.

68 Karenanya, jabatan uskup 
tidaklah setara dengannya; ka-
rena jabatan a uskup adalah 
untuk melaksanakan segala se-
suatu yang duniawi;

69 Walaupun demikian us-
kup mesti dipilih dari a Imamat 
Tinggi, kecuali dia adalah b ketu-
runan harfiah dari Harun;

70 Karena kecuali dia adalah 
keturunan harfiah dari Harun 
dia tidak dapat memegang 
kunci- kunci imamat itu.

71 Walaupun demikian, imam 
tinggi, yaitu, menurut tata ter-
tib Melkisedek, boleh ditetapkan 
pada pelayanan apa yang duni-
awi, dengan memiliki suatu pe-
ngetahuan mengenainya melalui 
Roh kebenaran;

72 Dan juga untuk menjadi se-
orang a hakim di Israel, untuk 
melakukan urusan gereja, un-
tuk duduk dalam penghakiman 
atas pelanggar berdasarkan ke-
saksian seperti yang akan dile-
takkan di hadapannya menurut 
hukum, dengan bantuan para 
penasihatnya, yang telah dia pi-
lih atau akan pilih di antara pe-
natua gereja.

73 Inilah kewajiban uskup 
yang bukan keturunan harfiah 
dari Harun, tetapi telah ditahbis-
kan pada Imamat Tinggi menu-
rut tata tertib Melkisedek.

74 Demikianlah dia akan men-
jadi hakim, bahkan hakim umum 
di antara penghuni Sion, atau di 
pasak Sion, atau di cabang gereja 
mana pun di mana dia akan dite-
tapkan pada pelayanan ini, sam-
pai batas- batas Sion diperluas 
dan menjadi perlu untuk memi-
liki uskup atau hakim yang lain 
di Sion atau di tempat lain.

75 Dan sejauh ada uskup lain 
yang ditetapkan mereka akan 
bertindak dalam jabatan yang 
sama.

76 Tetapi keturunan harfiah 
dari Harun memiliki hak yang 
sah atas presidensi imamat ini, 
atas a kunci- kunci pelayanan ini, 
untuk bertindak dalam jabatan 
uskup secara mandiri, tanpa 
para penasihat, kecuali dalam 
suatu perkara di mana seorang 
Presiden Imamat Tinggi, menu-
rut tata tertib Melkisedek, dia-
dili, untuk duduk sebagai hakim 
di Israel.

77 Dan keputusan dari salah 
satu dewan ini, sejalan dengan 
perintah yang mengatakan:

78 Lagi, sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, urusan 
gereja yang paling penting, dan 
a perkara gereja yang paling sulit, 
sejauh tidak ada kepuasan atas 
keputusan uskup atau hakim, 
akan diserahkan dan dibawa ke-
pada dewan gereja, ke hadapan 
b Presidensi Imamat Tinggi.
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79 Dan Presidensi dari dewan 
Imamat Tinggi akan memiliki 
kuasa untuk memanggil imam 
tinggi yang lain, bahkan dua 
belas, untuk membantu seba-
gai penasihat; dan demikianlah 
Presidensi Imamat Tinggi dan 
para penasihatnya akan memi-
liki kuasa untuk memutuskan 
berdasarkan kesaksian menurut 
hukum- hukum gereja.

80 Dan setelah keputusan ini, 
itu hendaknya tidak lagi disim-
pan sebagai ingatan di hadapan 
Tuhan; karena ini adalah de-
wan gereja Allah yang paling 
tinggi, dan keputusan akhir atas 
persengketaan dalam masalah 
 rohani.

81 Tidak ada seorang pun 
yang termasuk dalam gereja 
yang terbebas dari dewan ge-
reja ini.

82 Dan sejauh Presiden Imamat 
Tinggi melanggar, dia akan ber-
ada sebagai ingatan di hadapan 
dewan umum gereja, yang akan 
dibantu oleh dua belas penasihat 
dari Imamat Tinggi;

83 Dan keputusan mereka ke 
atas kepalanya akan menjadi 
akhir dari persengketaan me-
ngenai dia.

84 Demikianlah, tak seorang 
pun akan terbebas dari a keadilan 
dan hukum Allah, agar segala 
hal boleh dilakukan dalam keter-
tiban dan dalam kekhusyukan di 

hadapan- Nya, menurut kebe-
naran dan kesalehan.

85 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ke-
wajiban presiden atas jabatan 
a diaken adalah untuk mengetuai 
dua belas diaken, untuk duduk 
dalam dewan bersama mereka, 
dan untuk b mengajari mereka 
kewajiban mereka, saling mene-
guhkan, sebagaimana diberikan 
menurut perjanjian- perjanjian.

86 Dan juga kewajiban pre-
siden atas jabatan a pengajar 
adalah untuk mengetuai dua 
puluh empat pengajar, dan un-
tuk duduk dalam dewan ber-
sama mereka, mengajari mereka 
kewajiban jabatan mereka, se-
bagaimana diberikan dalam 
perjanjian- perjanjian.

87 Juga kewajiban presiden 
atas Imamat Harun adalah un-
tuk mengetuai empat puluh de-
lapan a imam, dan duduk dalam 
dewan bersama mereka, untuk 
mengajarkan mereka kewajiban 
jabatan mereka, sebagaimana 
diberikan dalam perjanjian- 
perjanjian—

88 Presiden ini mestilah seo-
rang a uskup; karena ini adalah 
salah satu kewajiban imamat ini.

89 Lagi, kewajiban presiden 
atas jabatan a penatua adalah un-
tuk mengetuai sembilan puluh 
enam penatua, dan untuk duduk 
dalam dewan bersama mereka, 

 84 a pts Keadilan.
 85 a pts Diaken.
  b A&P 38:23; 

88:77–79, 118.

 86 a A&P 20:53–60.  
pts Pengajar, 
Imamat Harun.

 87 a pts Imam, 

Imamat Harun.
 88 a pts Uskup.
 89 a pts Penatua.
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 90 a A&P 124:137.
 91 a A&P 107:9, 65–67.
  b A&P 28:2; 103:16–21.
 92 a Mosia 8:13–18.  

pts Pelihat.
  b pts Wahyu.

  c A&P 21:1.  
pts Nabi.

  d pts Karunia Roh.
 93 a A&P 107:38.  

pts Tujuh Puluh.
 97 a A&P 124:138–139.

 99 a pts Kewajiban.
  b pts Ketekunan.
 100 a A&P 58:26–29.  

pts Malas, 
Kemalasan.

  b pts Layak, Kelayakan.

dan untuk mengajar mereka me-
nurut perjanjian- perjanjian.

90 Presidensi ini adalah yang 
berbeda dari presidensi tujuh 
puluh, dan dirancang bagi me-
reka yang tidak a melakukan per-
jalanan ke seluruh dunia.

91 Dan lagi, kewajiban Presi-
den atas jabatan Imamat Tinggi 
adalah untuk a mengetuai selu-
ruh gereja, dan untuk menjadi 
seperti b Musa—

92 Lihatlah, inilah kebijaksa-
naan; ya, untuk menjadi a peli-
hat, b pewahyu, penerjemah, dan 
c nabi, memiliki segala d karunia 
Allah yang Dia limpahkan ke 
atas kepala gereja.

93 Dan itu adalah menurut 
penglihatan yang memperli-
hatkan tata tertib a Tujuh Pu-
luh, bahwa mereka hendaknya 
memiliki tujuh presiden untuk 
mengetuai mereka, dipilih dari 
jumlah tujuh puluh itu;

94 Dan presiden ketujuh dari 
para presiden ini mesti menge-
tuai keenam orang itu;

95 Dan tujuh presiden ini mesti 
memilih tujuh puluh yang lain 
selain tujuh puluh pertama ke-
pada siapa mereka termasuk, 
dan mesti mengetuai mereka;

96 Dan juga tujuh puluh yang 
lain, sampai tujuh kali tujuh 

puluh, jika kerja di dalam kebun 
karena perlu membutuhkannya.

97 Dan tujuh puluh ini mesti 
menjadi a pelayan rohani yang 
melakukan perjalanan, kepada 
orang- orang bukan Israel ter-
lebih dahulu dan juga kepada 
orang- orang Yahudi.

98 Sedangkan pejabat gereja 
yang lain, yang tidak termasuk 
dalam Dua Belas, tidak juga 
dalam Tujuh Puluh, tidaklah 
berada di bawah tanggung ja-
wab untuk melakukan perja-
lanan ke antara segala bangsa, 
tetapi mesti melakukan perja-
lanan sejauh keadaan mereka 
akan memperkenankan, seka-
lipun mereka boleh memegang 
jabatan yang sama tinggi dan 
bertanggung jawabnya di da-
lam gereja.

99 Karenanya, sekarang biar-
lah setiap pria mempelajari a ke-
wajibannya, dan bertindak pada 
jabatan yang di dalamnya dia di-
tetapkan, dengan segenap b ke-
tekunan.

100 Dia yang a malas tidak akan 
dianggap b layak untuk bertahan, 
dan dia yang tidak mempelajari 
kewajibannya dan memperlihat-
kan dirinya tak berkenan tidak 
akan dianggap layak untuk ber-
tahan. Demikianlah. Amin.
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BAGIAN 108
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi di Kirtland, 
Ohio, 26 Desember 1835. Bagian ini diterima atas permintaan Lyman 
Sherman, yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai tujuh puluh 
dan yang telah datang kepada Nabi dengan suatu permintaan akan 
sebuah wahyu untuk menyingkapkan kewajibannya.

108 2 a pts Istirahat.
 4 a A&P 109:6–10.
 5 a A&P 82:10.

 6 a pts Pekerjaan 
Misionaris.

 7 a Luk. 22:31–32.

 8 a 2 Ne. 9:19.

1–3, Lyman Sherman diampuni 
dosa dosanya; 4–5, Dia akan terbi
lang di antara para penatua yang 
memimpin Gereja; 6–8, Dia di
panggil untuk mengkhotbahkan 
Injil dan menguatkan saudara 
saudaranya.

Sesungguhnya demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 
hamba- Ku Lyman: Dosa- dosamu 
diampuni bagimu, karena kamu 
telah mematuhi suara- Ku untuk 
datang kemari pagi ini untuk 
menerima nasihat dari dia yang 
telah Aku tetapkan.

2 Oleh karena itu, biarlah ji-
wamu a tenteram mengenai ke-
adaan rohanimu, dan tidak lagi 
melawan suara- Ku.

3  Dan bangkit  dan lebih 
berhati- hatilah mulai sekarang 
dalam mencamkan ikrarmu, 
yang telah kamu buat dan se-
dang buat, dan kamu akan di-
berkati dengan berkat- berkat 
yang amat besar.

4 Tunggulah dengan sabar 

sampai a sidang khusyuk akan 
diadakan oleh para hamba- Ku, 
kemudian kamu akan diingat 
bersama para penatua- Ku yang 
pertama, dan menerima hak me-
lalui penahbisan bersama sisa 
penatua- Ku yang telah Aku pi-
lih.

5 Lihatlah, inilah a janji Bapa ke-
padamu jika kamu terus setia.

6 Dan itu akan digenapi ke 
atas dirimu pada hari itu ketika 
kamu akan memiliki hak un-
tuk a mengkhotbahkan Injil- Ku 
ke mana pun Aku akan mengu-
tusmu, sejak mulai sekarang se-
jak waktu itu.

7 Oleh karena itu, a kuatkan-
lah saudara- saudaramu dalam 
segala percakapanmu, dalam 
segala doamu, dalam segala im-
bauanmu, dan dalam segala per-
buatanmu.

8 Dan lihatlah, dan tengoklah, 
Aku besertamu untuk member-
katimu dan a membebaskanmu 
selamanya. Amin.
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109 1 a Alma 37:37;  
A&P 46:32.  
pts Terima Kasih.

  b Dan. 9:4. 

   pts Perjanjian.
 2 a A&P 88:119.
 4 a 1 Raj. 9:3.  

pts Bait Suci.

  b 2 Ne. 5:16.
 5 a A&P 124:27–28.

BAGIAN 109
Doa yang dipersembahkan pada pendedikasian bait suci di Kirtland, 
Ohio, 27 Maret 1836. Menurut pernyataan tertulis Nabi, doa ini di
berikan kepadanya melalui wahyu.

1–5, Bait Suci Kirtland dibangun 
sebagai sebuah tempat bagi Putra 
Manusia untuk berkunjung; 6–21, 
Itu mesti menjadi sebuah rumah 
untuk doa, puasa, iman, pembela
jaran, kemuliaan, dan ketertiban, 
dan sebuah rumah Allah; 22–
33, Semoga yang tidak bertobat 
yang menentang umat Tuhan di
bingungkan; 34–42, Semoga para 
Orang Suci pergi dengan kuasa 
untuk mengumpulkan yang sa
leh ke Sion; 43–53, Semoga para 
Orang Suci dibebaskan dari apa 
yang menakutkan yang akan di
curahkan ke atas yang jahat pada 
zaman terakhir; 54–58, Semoga 
bangsa dan khalayak serta ge
reja dipersiapkan bagi Injil; 59–
67, Semoga orang orang Yahudi, 
orang orang Laman, dan seluruh 
Israel ditebus; 68–80, Semoga para 
Orang Suci dimahkotai dengan ke
muliaan dan kehormatan dan mem
peroleh keselamatan kekal.

a Terima Kasih pada nama- Mu, 
ya Tuhan Allah Israel, yang me-
naati b perjanjian dan memper-
lihatkan belas kasihan kepada 
para hamba- Mu yang berjalan 
dengan lurus di hadapan- Mu, 
dengan segenap hati mereka—

2 Engkau yang telah meme-
rintahkan para hamba- Mu un-
tuk a membangun sebuah rumah 
demi nama- Mu di tempat ini 
[Kirtland].

3 Dan sekarang Engkau me-
lihat, ya Tuhan, bahwa para 
hamba- Mu telah melakukan me-
nurut perintah- Mu.

4 Dan sekarang, kami memo-
hon kepada- Mu, Bapa Yang Ku-
dus, dalam nama Yesus Kristus, 
Putra dari dada- Mu, yang hanya 
dalam nama- Nya keselamatan 
dapat dilaksanakan kepada 
anak- anak manusia, kami me-
mohon kepada- Mu, ya Tuhan, 
untuk menerima a rumah ini, 
b hasil karya tangan kami, para 
hamba- Mu, yang Engkau perin-
tahkan untuk kami bangun.

5 Karena Engkau tahu bahwa 
kami telah melakukan pekerjaan 
ini melalui kesukaran yang he-
bat; dan dari kemiskinan kami, 
kami telah berikan harta keka-
yaan kami untuk membangun 
sebuah a rumah bagi nama- Mu, 
agar Putra Manusia boleh me-
miliki sebuah tempat untuk 
menyatakan diri- Nya kepada 
umat- Nya.

6 Dan seperti  yang telah 
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 6 a A&P 88:117–120.
 11 a A&P 38:32; 

105:11–12, 18, 33.
 12 a pts Kemuliaan.

Engkau firmankan dalam se-
buah a wahyu, yang diberikan 
kepada kami, menyebut kami 
teman- Mu, memfirmankan—
Adakanlah sidang khusyukmu, 
seperti yang telah Aku perintah-
kan kepadamu;

7 Dan karena semua tidak 
memiliki iman, carilah kamu 
dengan tekun dan saling meng-
ajarlah kata- kata kebijaksanaan; 
ya, carilah kamu dari buku- buku 
terbaik kata- kata kebijaksanaan, 
upayakanlah pembelajaran bah-
kan melalui penelaahan dan 
juga melalui iman;

8 Aturlah dirimu; persiapkan-
lah setiap hal yang dibutuhkan, 
dan tegakkanlah sebuah rumah, 
bahkan rumah doa, rumah pu-
asa, rumah iman, rumah pem-
belajaran, rumah kemuliaan, 
rumah ketertiban, rumah Allah;

9 Agar masukmu boleh da-
lam nama Tuhan, agar kelu-
armu boleh dalam nama Tuhan, 
agar semua salammu boleh da-
lam nama Tuhan, dengan tangan 
terangkat kepada Yang Maha-
tinggi—

1 0   D a n  s e k a r a n g ,  B a p a 
Yang Kudus, kami memohon 
kepada- Mu untuk membantu 
kami, umat- Mu, dengan ka-
sih karunia- Mu, dalam meng-
adakan sidang khusyuk kami, 
agar itu boleh dilakukan bagi 
kehormatan- Mu dan bagi per-
setujuan ilahi- Mu;

11 Dan dengan suatu cara 

agar kami boleh ditemukan la-
yak, pada pandangan- Mu, un-
tuk memperoleh penggenapan 
a janji- janji yang telah Engkau 
buat kepada kami, umat- Mu, da-
lam wahyu- wahyu yang diberi-
kan kepada kami;

12 Agar a kemuliaan- Mu bo-
leh berdiam di atas umat- Mu, 
dan di atas rumah- Mu ini, yang 
sekarang kami dedikasikan 
kepada- Mu, agar itu boleh di-
kuduskan dan dipersucikan un-
tuk menjadi kudus, dan agar 
kehadiran- Mu yang kudus bo-
leh secara berkelanjutan berada 
di dalam rumah ini;

13 Dan agar semua orang yang 
akan masuk ke ambang pintu 
rumah Tuhan boleh merasakan 
kuasa- Mu, dan merasa didesak 
untuk mengakui bahwa Eng-
kau telah menguduskannya, dan 
bahwa itu adalah rumah- Mu, se-
buah tempat kekudusan- Mu.

14 Dan Engkau kabulkanlah, 
Bapa Yang Kudus, agar mereka 
semua yang akan menyembah 
di dalam rumah ini boleh dia-
jarkan kata- kata kebijaksanaan 
dari buku- buku terbaik, dan 
agar mereka boleh mengupaya-
kan pembelajaran bahkan mela-
lui penelaahan, dan juga melalui 
iman, seperti yang telah Engkau 
firmankan;

15  Dan agar  mereka  bo-
leh tumbuh di dalam Engkau, 
dan menerima kegenapan Roh 
Kudus, dan diatur menurut 
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 20 a A&P 94:8–9; 97:15–17.
 21 a pts Khidmat.
 22 a pts Malaikat.

 23 a A&P 1:2.
 25 a Yes. 54:17.
  b Ams. 26:27;  

1 Ne. 14:3; 22:14.
 26 a A&P 98:22.
  b 1 Raj. 8:29.

hukum- hukum- Mu, dan diper-
siapkan untuk mendapatkan se-
tiap hal yang dibutuhkan;

16 Dan agar rumah ini boleh 
menjadi sebuah rumah doa, ru-
mah puasa, rumah iman, rumah 
kemuliaan dan Allah, bahkan 
rumah- Mu;

17 Agar semua masuknya 
umat- Mu, ke dalam rumah ini, 
bolehlah dalam nama Tuhan;

18 Agar semua keluarnya me-
reka dari rumah ini bolehlah da-
lam nama Tuhan;

19 Dan agar semua salam 
mereka bolehlah dalam nama 
Tuhan, dengan tangan kudus, 
terangkat kepada Yang Maha-
tinggi;

20 Dan agar tidak ada a sesu-
atu yang tidak bersih akan di-
izinkan untuk datang ke dalam 
rumah- Mu untuk mencemari-
nya;

21 Dan ketika umat- Mu me-
langgar, siapa pun dari mereka, 
mereka bolehlah selekasnya ber-
tobat dan kembali kepada- Mu, 
dan berkenan dalam pandangan-  
Mu, dan dipulihkan kepada 
berkat- berkat yang telah Eng-
kau tetapkan untuk dicurah-
kan ke atas mereka yang akan 
a khidmat terhadap- Mu di dalam 
rumah- Mu.

2 2   D a n  k a m i  m e m o h o n 
kepada- Mu, Bapa Yang Kudus, 
agar para hamba- Mu boleh pergi 
dari rumah ini dipersenjatai 

dengan kuasa- Mu, dan agar 
nama- Mu boleh berada di atas 
diri mereka, dan kemuliaan- Mu 
ada di sekitar mereka, dan para 
a malaikat- Mu memiliki tang-
gung jawab atas diri mereka;

23 Dan dari tempat ini me-
reka bolehlah menyampaikan 
kabar yang amat besar dan 
mulia, dalam kebenaran, ke 
a ujung- ujung bumi, agar me-
reka boleh mengetahui bahwa 
inilah pekerjaan- Mu, dan bahwa 
Engkau telah mengulurkan 
tangan- Mu, untuk menggenapi 
apa yang telah Engkau firman-
kan melalui mulut para nabi, 
mengenai zaman terakhir.

24 Kami memohon kepada- Mu, 
Bapa Yang Kudus, untuk mene-
gakkan umat yang akan me-
nyembah, dan dengan hormat 
memegang sebuah nama dan 
kedudukan di dalam rumah- Mu 
ini, sampai segala angkatan dan 
bagi kekekalan;

25 Agar tidak ada senjata yang 
a dibentuk melawan mereka akan 
berjaya; agar dia yang menggali 
sebuah b lubang galian bagi me-
reka akan jatuh ke dalam yang 
sama itu sendiri;

26 Agar tidak ada komplotan 
kejahatan akan memiliki ku-
asa untuk bangkit dan a berjaya 
atas umat- Mu kepada siapa 
b nama- Mu akan ditaruh di da-
lam rumah ini;

27 Dan jika khalayak mana pun 
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akan bangkit melawan umat ini, 
agar amarah- Mu tersulut terha-
dap mereka;

28 Dan jika mereka akan meng-
hantam umat ini Engkau akan 
menghantam mereka; Engkau 
akan berperang bagi umat- Mu 
seperti yang Engkau lakukan 
pada hari pertempuran, agar 
mereka boleh dibebaskan dari 
tangan semua musuh mereka.

29 Kami memohon kepada- Mu, 
Bapa Yang Kudus, untuk mem-
permalukan, dan mencengang-
kan, dan untuk membawa pada 
rasa malu dan kekacauan, me-
reka semua yang telah me-
nyebarkan laporan dusta di 
luar daerah, ke seluruh dunia, 
menentang hamba atau para 
hamba- Mu, jika mereka tidak 
mau bertobat, ketika Injil abadi 
akan dipermaklumkan dalam te-
linga mereka;

30 Dan agar segala pekerjaan 
mereka boleh dijadikan tak ber-
arti apa pun, dan disapu bersih 
oleh a hujan es, dan oleh pengha-
kiman yang akan Engkau kirim-
kan ke atas diri mereka dalam 
amarah- Mu, agar bolehlah ada 
suatu akhir terhadap b dusta dan 
fitnah menentang umat- Mu.

31 Karena Engkau tahu, ya 
Tuhan, bahwa para hamba- Mu 
telah tak berdosa di hadapan- Mu 
dalam memberikan kesak-
sian tentang nama- Mu, yang 

karenanya mereka telah mende-
rita hal- hal ini.

32 Oleh karena itu kami memo-
hon di hadapan- Mu untuk pem-
bebasan penuh dan tuntas dari 
bawah a kuk ini;

33 Patahkanlah itu, ya Tuhan; 
patahkanlah dari leher para 
hamba- Mu, dengan kuasa- Mu, 
agar kami boleh bangkit di te-
ngah angkatan ini dan melaku-
kan pekerjaan- Mu.

34 Ya Yehova, berbelaska-
sihanlah terhadap umat ini, 
dan karena semua orang a ber-
dosa, ampunilah pelanggaran 
umat- Mu, dan biarlah itu diha-
pus selamanya.

35 Biarlah a pengurapan para 
pelayan rohani- Mu dimeterai-
kan ke atas diri mereka dengan 
kuasa dari tempat yang tinggi.

36 Biarlah itu digenapi ke atas 
diri mereka, seperti ke atas me-
reka pada hari Pentakosta; biar-
lah a karunia bahasa dicurahkan 
ke atas umat- Mu, bahkan lidah- 
lidah b terbelah bagaikan dari 
api, dan penafsiran darinya.

37 Dan biarlah rumah- Mu di-
penuhi, bagaikan dengan angin 
dahsyat yang menderu, dengan 
a kemuliaan- Mu.

38 Taruhlah ke atas para 
hamba- Mu a kesaksian dari per-
janjian ini, agar ketika mereka 
keluar dan mempermaklum-
kan firman- Mu mereka boleh 

 30 a Yes. 28:17;  
Mosia 12:6;  
A&P 29:16.

  b 3 Ne. 21:19–21.
 32 a pts Kuk.

 34 a Rm. 3:23; 5:12.  
pts Dosa.

 35 a pts Mengurapi.
 36 a pts Karunia Bahasa.
  b Kis. 2:1–3.

 37 a A&P 84:5; 109:12.  
pts Kemuliaan.

 38 a pts Kesaksian.
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 38 b Yes. 8:16;  
A&P 1:8.

  c pts Bumi—

Pembersihan bumi.
 39 a Yes. 35:10.
 43 a pts Jiwa.

 44 a pts Kasih Karunia.
 45 a pts Zaman Akhir.

b memeteraikan hukum, dan 
mempersiapkan hat i  para 
orang suci- Mu untuk segala 
penghakiman itu yang ham-
pir Engkau kirimkan, dalam 
kemurkaan- Mu, ke atas peng-
huni c bumi, karena pelanggaran 
mereka, agar umat- Mu boleh ti-
dak melemah pada hari kesu-
sahan.

39 Dan kota apa pun para 
hamba- Mu akan masuki, dan 
orang- orang dari kota itu me-
nerima kesaksian mereka, bi-
ar lah  kedamaian-  Mu dan 
keselamatan- Mu ada di atas kota 
itu; agar mereka boleh mengum-
pulkan dari kota itu yang saleh, 
agar mereka boleh tampil ke 
a Sion, atau ke pasak- pasaknya, 
tempat- tempat yang ditetapkan 
oleh- Mu, dengan nyanyian su-
kacita abadi;

40 Dan sampai ini diram-
pungkan, janganlah biarkan 
penghakiman- Mu jatuh ke atas 
kota itu.

41 Dan kota apa pun para 
hamba- Mu akan masuki, dan 
orang- orang di kota itu ti-
dak menerima kesaksian para 
hamba- Mu, dan para hamba- Mu 
memperingatkan mereka untuk 
menyelamatkan diri mereka dari 
angkatan yang nahas ini, biar-
lah terjadi ke atas kota itu me-
nurut apa yang telah Engkau 
firmankan melalui mulut para 
nabi- Mu.

42 Tetapi bebaskanlah Eng-
kau, ya Yehova, kami memohon 
kepada- Mu, para hamba- Mu 
dari tangan mereka, dan bersih-
kanlah mereka dari darah me-
reka.

43 Ya Tuhan, kami tidak senang 
dengan kehancuran sesama 
kami; a jiwa mereka berharga di 
hadapan- Mu;

44 Tetapi firman- Mu mesti 
d igenapi .  Tolonglah para 
hamba- Mu untuk mengatakan, 
dengan a kasih karunia- Mu mem-
bantu mereka; Kehendak- Mu ja-
dilah, ya Tuhan, dan bukan 
kehendak kami.

45 Kami tahu bahwa Engkau 
telah memfirmankan melalui 
mulut para nabi- Mu apa yang 
menakutkan mengenai yang 
jahat, pada a zaman terakhir—
bahwa Engkau akan mencurah-
kan penghakiman- Mu, tanpa 
batas;

46 Oleh karena itu, ya Tuhan, 
bebaskanlah umat- Mu dari ma-
lapetaka orang jahat; mungkin-
kanlah para hamba- Mu untuk 
memeteraikan hukum ini, dan 
mengikat kesaksian ini, agar me-
reka boleh dipersiapkan terha-
dap hari pembakaran.

47 Kami memohon kepada- Mu, 
Bapa Yang Kudus, untuk mengi-
ngat mereka yang telah dihalau 
oleh penghuni Jackson County, 
Missouri, dari tanah- tanah wa-
risan mereka, dan patahkanlah, 
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 48 a pts Iba.
 49 a Mzm. 13:2–3.
  b pts Martir.
 50 a pts Belas Kasihan.

 51 a A&P 100:13; 105:2.
 54 a 1 Ptr. 2:13–15;  

A&P 98:5–7;  
101:77, 80.  

pts Undang- Undang 
Dasar.

 56 a pts Kebenaran.

ya Tuhan, kuk kesengsaraan ini 
yang telah ditaruh ke atas diri 
mereka.

48 Engkau tahu, ya Tuhan, 
bahwa mereka telah teramat di-
tindas dan disengsarakan oleh 
orang- orang jahat; dan hati kami 
a meluap dengan dukacita karena 
beban mereka yang memilukan.

49 Ya Tuhan, a berapa lamakah 
akan Engkau biarkan umat ini 
untuk menanggung kesengsa-
raan ini, dan seruan dari orang- 
orang mereka yang tak berdosa 
untuk naik dalam telinga- Mu, 
dan b darah mereka naik sebagai 
kesaksian di hadapan- Mu, dan 
tidak membuat suatu peragaan 
akan kesaksian- Mu demi kepen-
tingan mereka?

50 a Berbelaskasihanlah, ya 
Tuhan, terhadap gerombolan 
perusuh yang jahat, yang te-
lah menghalau umat- Mu, agar 
mereka boleh berhenti menja-
rah, agar mereka boleh bertobat 
dari dosa- dosa mereka jika per-
tobatan bisa ditemukan;

51 Tetapi jika mereka tidak 
mau, singkapkanlah lengan- Mu, 
ya Tuhan, dan a tebuslah apa 
yang Engkau tetapkan sebuah 
Sion bagi umat- Mu.

52 Dan jika tidak dapat dengan 
cara lain, agar perkara umat- Mu 
boleh tidak gagal di hadapan- Mu 
semoga amarah- Mu tersulut, 
dan keberangan- Mu jatuh ke 

atas diri mereka, agar mereka 
boleh dilenyapkan, baik akar 
maupun cabang, dari kolong 
langit;

53  Tetapi  se jauh mereka 
mau bertobat, Engkau ramah-
lah dan penuh belaskasihan-
lah, dan akan memalingkan 
kemurkaan- Mu ketika Engkau 
memandang muka Yang Eng-
kau Urapi.

54 Berbelaskasihanlah, ya 
Tuhan, terhadap seluruh bangsa 
di bumi; berbelaskasihanlah ter-
hadap para penguasa negara 
kami; semoga asas- asas itu, yang 
sedemikian dengan hormat dan 
dengan mulia dipertahankan, 
yaitu, a Undang- Undang Dasar 
negara kami, oleh leluhur kami, 
ditegakkan selamanya.

55 Ingatlah para raja, para pa-
ngeran, yang mulia, dan yang 
agung di bumi, dan semua 
orang, dan gereja- gereja, semua 
yang miskin, yang membutuh-
kan, dan yang sengsara di bumi;

56 Agar hati mereka boleh di-
lunakkan ketika para hamba- Mu 
akan keluar dari rumah- Mu, ya 
Yehova, untuk memberikan ke-
saksian tentang nama- Mu; agar 
prasangka mereka boleh sirna 
di hadapan a kebenaran, dan 
umat- Mu boleh berkenan dalam 
pandangan semuanya;

57 Agar segenap ujung bumi 
boleh mengetahui bahwa kami, 
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 57 a A&P 20:16; 76:22–24.
 59 a Yes. 54:2.
  b pts Israel—

Pengumpulan Israel.
  c Mat. 24:22.
 60 a 1 Ne. 13:1–32; 

15:13–18.
 62 a 3 Ne. 20:29.  

pts Yerusalem.

 63 a pts Daud.
 64 a Za. 12:6–9;  

Mal. 3:4;  
A&P 133:13, 35.  
pts Yehuda.

  b Kej. 17:1–8.  
pts Tanah Terjanjikan.

 65 a 2 Ne. 30:3;  
Alma 46:23–24;  

3 Ne. 20:15–21;  
A&P 19:27.

  b 2 Ne. 30:6;  
3 Ne. 21:20–22.  
pts Insaf, Keinsafan.

 67 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.

para hamba- Mu, telah a mende-
ngar suara- Mu, dan bahwa Eng-
kau telah mengutus kami;

58 Agar dari antara semua ini, 
para hamba- Mu, para putra 
Yakub, boleh mengumpulkan 
yang saleh untuk membangun 
sebuah kota yang kudus demi 
nama- Mu, seperti yang telah 
Engkau perintahkan kepada 
mereka.

59 Kami memohon kepada- Mu 
untuk menetapkan bagi Sion 
a pasak- pasak lain selain yang 
satu ini yang telah Engkau te-
tapkan, agar b pengumpulan 
umat- Mu boleh bergulir terus 
dengan kuasa dan keagungan 
yang hebat, agar pekerjaan- Mu 
boleh c dipersingkat dalam ke-
benaran.

60 Sekarang perkataan ini, ya 
Tuhan, kami telah bicarakan di 
hadapan- Mu, mengenai wahyu 
dan perintah yang telah Eng-
kau berikan kepada kami, yang 
di identifikasi sebagai a orang- 
orang bukan Israel.

61 Tetapi Engkau tahu bahwa 
Engkau memiliki kasih yang be-
sar bagi anak- anak Yakub, yang 
telah dicerai- beraikan di atas 
gunung- gunung untuk waktu 
yang lama, pada suatu hari yang 
berawan dan gelap.

62 Kami oleh karena itu me-
mohon kepada- Mu untuk berbe-
laskasihan terhadap anak- anak 
Yakub, agar a Yerusalem, dari jam 
ini, boleh mulai ditebus.

63 Dan kuk penawanan bo-
leh mulai dipatahkan dari bani 
a Daud;

64 Dan anak- anak a Yehuda bo-
leh mulai kembali ke b tanah- 
tanah yang Engkau berikan 
kepada Abraham, bapa mereka.

65 Dan menyebabkan agar 
a sisa bani Yakub, yang telah di-
kutuk dan dihantam karena pe-
langgaran mereka, b diinsafkan 
dari kondisi mereka yang liar 
dan jalang pada kegenapan In-
jil abadi;

66 Agar mereka boleh mele-
takkan senjata pertumpahan da-
rah mereka, dan menghentikan 
pemberontakan mereka.

67 Dan semoga seluruh sisa 
bani a Israel yang tercerai- berai, 
yang telah dihalau ke ujung- 
ujung bumi, sampai pada suatu 
pengetahuan tentang kebenaran, 
percaya kepada Mesias, dan di-
tebus dari penindasan, dan ber-
sukacita di hadapan- Mu.

68 Ya Tuhan, ingatlah hamba-  
Mu, Joseph Smith, Jun., dan se-
gala kesengsaraan dan penga-
niayaannya—betapa dia telah  
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a membuat perjanjian dengan 
b Yehova, dan berikrar kepada-  
Mu, ya Allah Perkasa bagi 
Yakub—dan perintah- perintah 
yang telah Engkau berikan ke-
padanya, dan bahwa dia telah 
dengan tulus berjuang untuk 
melakukan kehendak- Mu.

69 Berbelaskasihanlah, ya 
Tuhan, terhadap istri dan anak- 
anaknya, agar mereka boleh di-
permuliakan di hadirat- Mu, 
dan dipelihara oleh tangan 
pengasuhan- Mu.

70 Berbelaskasihanlah terha-
dap semua a kerabat langsung 
mereka, agar prasangka mereka 
boleh disudahi dan disapu ber-
sih bagaikan dengan air bah; 
agar mereka boleh insaf dan di-
tebus bersama Israel, dan me-
ngetahui bahwa Engkau adalah 
Allah.

71 Ingatlah, ya Tuhan, para 
presiden, bahkan semua pre-
siden gereja- Mu, agar tangan 
kanan- Mu boleh mempermulia-
kan mereka, bersama seluruh 
keluarga mereka, dan kerabat 
langsung mereka, agar nama 
mereka boleh diabadikan dan 
disimpan sebagai ingatan abadi 
dari angkatan ke angkatan.

72 Ingatlah seluruh gereja- Mu, 
ya Tuhan, bersama seluruh kelu-
arga mereka, dan seluruh kera-
bat langsung mereka, bersama 

semua orang mereka yang sakit 
dan sengsara, bersama semua 
orang yang miskin dan lembut 
hati di bumi; agar a kerajaan, 
yang telah Engkau dirikan tanpa 
perbuatan tangan, boleh men-
jadi sebuah gunung yang besar 
dan memenuhi seluruh bumi;

73 Agar gereja- Mu boleh tam-
pil dari padang belantara kege-
lapan, dan bersinar cemerlang 
bagaikan a bulan, jernih bagai-
kan matahari, dan menakut-
kan bagaikan pasukan dengan 
bendera;

74 Dan dihiasi bagaikan seo-
rang mempelai perempuan un-
tuk hari itu ketika Engkau akan 
menyibakkan surga, dan menye-
babkan gunung- gunung a meng-
alir turun pada kehadiran- Mu, 
dan b lembah- lembah ditinggi-
kan, tempat- tempat kasar dijadi-
kan mulus; agar kemuliaan- Mu 
boleh memenuhi bumi;

75 Agar ketika sangkakala 
akan berbunyi bagi yang mati, 
kami akan a diangkat ke dalam 
awan untuk menemui- Mu, agar 
kami boleh senantiasa bersama 
Tuhan;

76 Agar pakaian kami boleh 
menjadi murni, agar kami bo-
leh mengenakan a jubah kebe-
naran, dengan palem di tangan 
kami, dan b mahkota kemuliaan 
di atas kepala kami, dan menuai 

 68 a pts Perjanjian.
  b pts Yehova.
 70 a yaitu kaum 

kerabat dekat.
 72 a Dan. 2:44–45;  

A&P 65:2.

 73 a Kid. 6:10;  
A&P 5:14; 105:31.

 74 a A&P 133:21–22, 40.
  b Yes. 40:4;  

Luk. 3:5;  
A&P 49:23.

 75 a 1 Tes. 4:17.
 76 a Why. 7:13–15;  

2 Ne. 9:14.
  b pts Mahkota;  

Permuliaan.
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 76 c pts Sukacita.
  d Ibr. 12:1–11;  

A&P 58:4.

 77 a pts Kemuliaan.
 79 a Yes. 6:1–2.
  b pts Anak Domba 

Allah.
 80 a Mzm. 132:16.

c sukacita kekal untuk segala 
d penderitaan kami.

77 Ya Tuhan Allah Yang Maha-
kuasa, dengarlah kami dalam 
permohonan kami ini, dan ja-
wablah kami dari surga, hunian-  
Mu yang kudus, di mana Eng-
kau duduk bertakhta, dengan 
a kemuliaan, kehormatan, kuasa, 
keagungan, daya, kekuasaan, 
kebenaran, keadilan, pengha-
kiman, belas kasihan, dan suatu 
ketakterbatasan kegenapan, dari 
keabadian ke keabadian.

78 Ya dengarlah, ya dengarlah, 
ya dengarlah kami, ya Tuhan! 
Dan jawablah permohonan ini, 
dan terimalah pendedikasian 

rumah ini bagi- Mu, pekerjaan 
tangan kami, yang kami telah 
bangun demi nama- Mu;

79 Dan juga gereja ini, untuk 
menaruh ke atasnya nama- Mu. 
Dan tolonglah kami melalui 
kuasa Roh- Mu, agar kami bo-
leh membaurkan suara kami 
dengan a serafim yang cemer-
lang, yang bersinar itu di seki-
tar takhta- Mu, dengan sambutan 
pujian, menyanyikan Hosana 
kepada Allah dan b Anak Domba!

80 Dan biarlah ini, yang Eng-
kau urapi, a dikenakan kesela-
matan, dan para orang suci- Mu 
bersorak dengan nyaring karena 
sukacita. Amin, dan Amin.

BAGIAN 110
Penglihatan penglihatan yang dinyatakan kepada Joseph Smith sang 
Nabi dan Oliver Cowdery di dalam bait suci di Kirtland, Ohio, 3  April 
1836. Kejadiannya yaitu sebuah pertemuan hari Sabat. Sejarah Joseph 
Smith menyatakan: “Pada sore hari, saya membantu para Presiden 
yang lain untuk mengedarkan Perjamuan Tuhan kepada Gereja, me
nerimanya dari Dua Belas, yang adalah hak istimewanya untuk me
mimpin tugas di meja yang kudus hari ini. Setelah melaksanakan 
pelayanan ini kepada saudara saudara saya, saya mengundurkan diri 
ke mimbar, dengan tabir diturunkan, dan membungkukkan diri saya, 
bersama Oliver Cowdery, dalam doa yang khusyuk dan hening. Setelah 
bangkit dari doa, penglihatan berikut dibukakan kepada kami berdua.”

1–10, Tuhan Yehova menampak
kan diri dalam kemuliaan dan me
nerima Bait Suci Kirtland sebagai 
rumah Nya; 11–12, Musa dan Elias 
masing masing menampakkan diri 

dan memercayakan kunci kunci 
dan dispensasi mereka; 13–16, Elia 
kembali dan memercayakan kunci 
kunci dispensasinya sebagaimana 
dijanjikan oleh Maleakhi.
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110 1 a pts Tabir.
  b A&P 76:12, 19; 

136:32; 138:11.
 3 a Why. 1:14.
  b Why. 1:16; JS—S 1:17.
  c Yeh. 43:2;  

Why. 1:15;  
A&P 133:21–22.

  d pts Yehova.
 4 a pts Anak Sulung.
  b Ul. 5:24.

  c pts Pembela.
 5 a pts Mengampuni.
 6 a A&P 109:4–5.
 7 a 2 Taw. 7:16.
  b pts Bait Suci.
 8 a A&P 50:45.
  b A&P 97:15–17.
  c pts Kudus.
 9 a Kej. 12:1–3;  

A&P 39:15;  
Abr. 2:8–11.

  b A&P 95:8.  
pts Pemberkahan.

 10 a A&P 105:12.
 11 a pts Penglihatan.
  b Mat. 17:3.
  c pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  d Yakub 6:2;  

A&P 29:7.  
pts Israel—
Pengumpulan Israel.

a Tabir diambil dari pikiran 
kami, dan b mata pengertian 
kami dibukakan.

2 Kami melihat Tuhan ber-
diri di atas sandaran mimbar, 
di hadapan kami; dan di bawah 
kaki- Nya ada sebuah hamparan 
berupa emas murni, dengan 
warna seperti batu ambar.

3 a Mata- Nya bagaikan nyala 
api; rambut kepala- Nya pu-
tih bagaikan salju murni; b air 
muka- Nya bersinar melebihi 
kecemerlangan matahari; dan 
c suara- Nya bagaikan bunyi deru 
perairan luas, bahkan suara 
d Yehova, memfirmankan:

4 Aku adalah yang a pertama 
dan yang terakhir; Aku adalah 
Dia yang b hidup, Aku adalah 
Dia yang dibunuh; Aku adalah 
c pembelamu di hadapan Bapa.

5 Lihatlah, dosa- dosamu a di-
ampuni bagimu; kamu bersih 
di hadapan- Ku; oleh karena itu, 
angkat kepalamu dan bersuka-
citalah.

6   B i a r l a h  h a t i  s a u d a r a - 
saudaramu bersukacita, dan 
biarlah hati seluruh umat- Ku 
bersukacita, yang telah, dengan 
daya mereka, a membangun ru-
mah ini demi nama- Ku.

7 Karena lihatlah, Aku te-
lah a menerima b rumah ini, dan 
nama- Ku akan ada di sini; dan 
Aku akan menyatakan diri- Ku 
kepada umat- Ku dengan belas 
kasihan di dalam rumah ini.

8 Ya, Aku akan a menampak-
kan diri kepada para hamba- Ku, 
dan berfirman kepada mereka 
dengan suara- Ku sendiri, jika 
umat- Ku akan menaati perintah- 
perintah- Ku, dan tidak b mence-
mari c rumah kudus ini.

9 Ya hati beribu- ribu dan 
berlaksa- laksa orang akan ter-
amat bersukacita sebagai akibat 
dari a berkat- berkat yang akan 
dicurahkan, dan b pemberkahan 
yang dengannya para hamba- Ku 
telah diberkahi di dalam ru-
mah ini.

10 Dan kemasyhuran rumah 
ini akan menyebar ke negeri- 
negeri asing; dan inilah awal 
bagi berkat yang akan a dicurah-
kan ke atas kepala umat- Ku. De-
mikianlah. Amin.

11 Setelah a penglihatan ini di-
tutup, langit dibuka lagi kepada 
kami; dan b Musa menampak-
kan diri di hadapan kami, dan 
memercayakan kepada kami 
c kunci- kunci d pengumpulan 
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 11 e A&P 133:26–32.  
pts Israel—
Sepuluh suku Israel 
yang hilang.

 12 a pts Elias.
  b pts Dispensasi.

  c Gal. 3:6–29.  
pts Perjanjian 
Abraham.

 13 a pts Elia.
  b pts Makhluk Ubahan.
 15 a JS—S 1:38–39.  

pts Keselamatan bagi 
yang Mati;  
Silsilah.

 16 a pts Zaman Akhir.

Israel dari empat bagian bumi, 
dan dipimpinnya sepuluh suku 
dari e negeri utara.

12 Setelah ini, a Elias menam-
pakkan diri, dan memercayakan 
b dispensasi c Injil Abraham, me-
ngatakan bahwa melalui kami 
dan benih keturunan kami se-
mua angkatan setelah kami akan 
diberkati.

13 Setelah penglihatan ini di-
tutup, penglihatan besar dan 
mulia yang lain menyeruak ke-
pada kami; karena a Elia sang 
nabi, yang b diambil ke surga 
tanpa mengenyam kematian, 
berdiri di hadapan kami, dan 
berkata:

14 Lihatlah, waktunya telah 
sepenuhnya datang, yang dibi-
carakan oleh mulut Maleakhi—
bersaksi bahwa dia [Elia] akan 
diutus, sebelum hari Tuhan yang 
besar dan mengerikan datang—

15 Untuk a memalingkan hati 
leluhur kepada anak- anak, dan 
anak- anak kepada leluhur, agar 
jangan seluruh bumi dihantam 
dengan kutukan—

16 Oleh karena itu, kunci- kunci 
dispensasi ini dipercayakan ke 
dalam tanganmu; dan mela-
lui ini kamu boleh mengetahui 
bahwa a hari Tuhan yang besar 
dan mengerikan sudahlah dekat, 
bahkan di depan pintu.

BAGIAN 111
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Salem, 
Massachusetts, 6 Agustus 1836. Pada waktu ini para pemimpin 
Gereja banyak berutang berhubung kerja mereka dalam pelayanan. 
Mendengar bahwa sejumlah besar uang akan tersedia bagi mereka 
di Salem, sang Nabi, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, dan Oliver 
Cowdery melakukan perjalanan ke sana dari Kirtland, Ohio, untuk 
menyelidiki pernyataan ini, sekalian dengan mengkhotbahkan Injil. 
Saudara saudara bertransaksi untuk beberapa butir urusan Gereja 
dan melakukan beberapa pengkhotbahan. Ketika menjadi nyata bahwa 
tidak ada uang yang akan tersedia, mereka kembali ke Kirtland. Be
berapa unsur yang menyolok pada latar belakangnya dicerminkan 
dalam pengutaraan wahyu ini.

1–5, Tuhan mengurus kebutuhan 
duniawi para hamba Nya; 6–11, 

Dia akan mengurus dengan penuh 
belas kasihan terhadap Sion dan 
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111 5 a A&P 64:27–29.
 8 a A&P 27:16.  

pts Damai, 

   Kedamaian.
 11 a Mat. 10:16.
  b Rm. 8:28;  

A&P 90:24; 100:15.

menata segala sesuatu demi kebaik 
an para hamba Nya.

Aku, Tuhan Allahmu, bukanlah 
tidak senang dengan kedatang-
anmu atas perjalanan ini, terle-
pas dari kebodohanmu.

2 Aku memiliki banyak harta 
di kota ini untukmu, demi man-
faat Sion, dan banyak orang di 
kota ini, yang akan Aku kum-
pulkan pada waktu yang tepat 
demi manfaat Sion, melalui pe-
rantaraanmu.

3 Oleh karena itu, adalah arif 
bahwa kamu hendaknya mem-
bina perkenalan dengan orang- 
orang di kota ini, sebagaimana 
kamu akan dituntun, dan seba-
gaimana akan diberikan kepa-
damu.

4 Dan akan terjadi pada waktu 
yang tepat bahwa Aku akan 
memberikan kota ini ke dalam 
tanganmu, sehingga kamu akan 
memiliki kuasa atasnya, sedemi-
kian rupa sehingga mereka tidak 
akan menemukan bagian raha-
siamu; dan harta kekayaannya 
berkaitan dengan emas dan pe-
rak akan menjadi milikmu.

5 Janganlah risaukan dirimu 

tentang a utang- utangmu, karena 
Aku akan memberimu kuasa un-
tuk membayarnya.

6 Janganlah risaukan dirimu 
tentang Sion, karena Aku akan 
berurusan dengan penuh belas 
kasihan terhadapnya.

7 Tinggallah di tempat ini, dan 
di daerah- daerah sekitarnya;

8 Dan tempat di mana adalah 
kehendak- Ku bahwa kamu hen-
daknya tinggal, yang terutama, 
akan diisyaratkan kepadamu 
melalui a kedamaian dan kuasa 
Roh- Ku, yang akan mengalir ke-
padamu.

9 Tempat ini boleh kamu da-
patkan dengan menyewa. Dan 
bertanyalah dengan tekun me-
ngenai penghuni yang tinggal 
lebih dahulu dan pendiri kota 
ini;

10 Karena ada lebih banyak 
harta daripada satu untukmu 
di kota ini.

11 Oleh karena itu, jadilah 
kamu a sebijak ular namun tanpa 
dosa; dan Aku akan menertib-
kan segala sesuatu demi b kebaik-
anmu, secepat kamu sanggup 
untuk menerimanya. Amin.

BAGIAN 112
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada 
Thomas B. Marsh, di Kirtland, Ohio, 23 Juli 1837, mengenai Dua 
Belas Rasul Anak Domba. Wahyu ini diterima pada hari Penatua 
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112 1 a Kis. 10:4.
  b A&P 18:28.
 3 a Mat. 23:12;  

Luk. 14:11.

 4 a Mat. 9:2;  
Yoh. 16:33.

  b A&P 18:6; 90:8–9.
  c A&P 19:27.

 5 a Yud. 1:3.
  b A&P 1:4–5.
 6 a Mzm. 125:1.
 7 a Ef. 6:13–17.

Heber C. Kimball dan Penatua Orson Hyde pertama kali mengkhot
bahkan Injil di Inggris. Thomas B. Marsh pada waktu ini adalah Pre
siden Kuorum Dua Belas Rasul.

1–10, Dua Belas Rasul mesti me
wartakan Injil dan mengangkat 
suara peringatan kepada segala 
bangsa dan khalayak; 11–15, Me
reka mesti memikul salib mereka, 
mengikuti Yesus, dan memberi 
makan domba domba Nya; 16–20, 
Mereka yang menerima Presidensi 
Utama menerima Tuhan; 21–29, 
Kegelapan menutupi bumi, dan ha
nya mereka yang percaya dan di
baptis akan diselamatkan; 30–34, 
Presidensi Utama dan Dua Belas 
memegang kunci kunci dispensasi 
kegenapan zaman.

Sesungguhnya demikian-
lah firman Tuhan kepadamu 
hamba- Ku Thomas: Aku te-
lah mendengar doa- doamu; 
dan sedekahmu telah naik se-
bagai a tanda peringatan di 
hadapan- Ku, demi kepentingan 
mereka, saudara- saudaramu, 
yang dipilih untuk memberikan 
kesaksian tentang nama- Ku dan 
untuk b mewartakannya ke luar 
daerah di antara segala bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak, 
dan ditahbiskan melalui peran-
taraan para hamba- Ku.

2 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, telah ada be-
berapa hal dalam hatimu dan 
denganmu yang dengannya 

Aku, Tuhan, tidak terlalu ber-
kenan.

3 Walaupun demikian, sejauh 
engkau telah a merendahkan di-
rimu engkau akan dipermulia-
kan; oleh karena itu, segala 
dosamu diampuni bagimu.

4 Biarlah hatimu menjadi a ri-
ang di hadapan muka- Ku; dan 
engkau hendaknya memberikan 
kesaksian tentang nama- Ku, bu-
kan hanya kepada b orang- orang 
bukan Israel, tetapi juga kepada 
c orang- orang Yahudi; dan eng-
kau hendaknya mewartakan 
firman- Ku ke ujung- ujung bumi.

5 a Berselisih pendapatlah eng-
kau, oleh karena itu, pagi demi 
pagi; dan hari demi hari biar-
lah b suara peringatanmu dise-
barluaskan; dan ketika malam 
tiba janganlah biarkan penghuni 
bumi terlelap, karena pembica-
raanmu.

6 Biarlah hunianmu diketa-
hui di Sion, dan a janganlah pin-
dahkan rumahmu; karena Aku, 
Tuhan, memiliki suatu pekerjaan 
besar untuk engkau lakukan, da-
lam memberitakan nama- Ku ke 
antara anak- anak manusia.

7 Oleh karena itu, a persiap-
kanlah dirimu bagi pekerjaan 
itu. Biarlah kakimu dialasi 
juga, karena engkau dipilih, 
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 8 a pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

 10 a Ams. 18:12.
 11 a Mat. 5:43–48.  

pts Kasih;  
Kasih Amal.

 12 a pts Yesus Kristus—
Mengambil nama 
Yesus Kristus ke 

atas diri kita.
 13 a pts Godaan.
  b Yoh. 16:33;  

Why. 7:13–14;  
A&P 58:3–4.

  c 3 Ne. 18:32.  
pts Insaf, Keinsafan.

 14 a Mat. 16:24.  
tjs Mat. 16:25–26 

(Apendiks);  
Luk. 9:23.

  b Yoh. 21:15–17.
 15 a pts Pemberontakan.
  b A&P 28:7.  

pts Kunci- Kunci 
Imamat.

dan jalanmu berada di antara 
gunung- gunung, dan di antara 
banyak bangsa.

8 Dan melalui perkataanmu 
banyak yang tinggi akan dija-
dikan a rendah, dan melalui per-
kataanmu banyak yang rendah 
akan dipermuliakan.

9 Suaramu akan menjadi har-
dikan bagi pelanggar; dan pada 
hardikanmu biarlah lidah pem-
fitnah menghentikan kesukaan-
nya melawan.

10 Jadilah engkau a rendah hati; 
dan Tuhan Allahmu akan me-
nuntun tanganmu, dan mem-
beri engkau jawaban terhadap 
doa- doamu.

11 Aku mengetahui hatimu, 
dan telah mendengar doa- 
doamu mengenai saudara- 
saudaramu. Janganlah memihak 
terhadap mereka dalam a kasih 
melebihi banyak orang lain, te-
tapi biarlah kasihmu bagi me-
reka seperti bagi dirimu; dan 
biarlah kasihmu berlimpah ruah 
bagi semua orang, dan bagi se-
mua yang mengasihi nama- Ku.

12 Dan berdoalah bagi saudara- 
saudaramu Dua Belas. Berilah 
mereka petuah dengan tajam 
demi nama- Ku, dan biarlah me-
reka diberi petuah untuk se-
gala dosa mereka, dan jadilah 

kamu setia di hadapan- Ku demi 
a nama- Ku.

13 Dan setelah a cobaan mereka, 
dan banyak b kesukaran, lihatlah, 
Aku, Tuhan, akan menyelami 
mereka, dan jika mereka tidak 
mengeraskan hati mereka, dan 
tidak mendegil menentang- Ku, 
mereka akan c diinsafkan, dan 
Aku akan menyembuhkan  
mereka.

14 Sekarang, Aku berfirman 
kepadamu, dan apa yang Aku 
firmankan kepadamu, Aku fir-
mankan kepada semua Dua Be-
las: Bangkit dan persiapkanlah 
dirimu, pikullah a salibmu, ikut-
lah Aku, dan b berilah makan 
domba- domba- Ku.

15 Janganlah mempermuliakan 
dirimu; a janganlah memberon-
tak melawan hamba- Ku Joseph; 
karena sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, Aku beserta-
nya, dan tangan- Ku akan berada 
di atas dirinya; dan b kunci- kunci 
yang telah Aku berikan kepada-
nya, dan juga kepadamu, tidak 
akan diambil darinya sampai 
Aku datang.

16 Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, hamba- Ku 
Thomas, engkau adalah pria 
yang te lah Aku pi l ih  un-
tuk memegang kunci- kunci 
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 17 a pts Sidney Rigdon.
  b pts Hyrum Smith.
 19 a 1 Kor. 16:9;  

A&P 118:3.
 20 a A&P 84:35–38.
 21 a A&P 107:34–35.
  b pts Wewenang.
 22 a pts Patuh, Kepatuhan;  

Simak.
 23 a Yes. 60:2;  

Mi. 3:6;  
A&P 38:11.  
pts Kemurtadan—
Kemurtadan gereja 
Kristen terdahulu.

  b A&P 10:20–23.

 24 a pts Pembalasan.
  b A&P 124:8.
 25 a 1 Ptr. 4:17–18.
 26 a Mat. 7:21–23;  

A&P 41:1; 56:1.
  b Luk. 6:46;  

Mosia 26:24–27;  
3 Ne. 14:21–23.

kerajaan- Ku, berkaitan dengan 
Dua Belas, di luar daerah di an-
tara segala bangsa—

17 Agar engkau boleh men-
jadi hamba- Ku untuk membuka 
kunci pintu kerajaan di segala 
tempat di mana hamba- Ku 
Joseph, dan hamba- Ku a Sidney, 
dan hamba- Ku b Hyrum, tidak 
dapat datang;

18 Karena pada mereka telah 
Aku letakkan beban semua je-
maat untuk suatu masa yang 
singkat.

19 Karenanya, ke mana pun 
mereka akan mengutusmu, per-
gilah kamu, dan Aku akan be-
sertamu; dan di tempat mana 
pun kamu akan mempermak-
lumkan nama- Ku a pintu yang 
mangkus akan dibukakan ba-
gimu, agar mereka boleh mene-
rima firman- Ku.

20 Barang siapa a menerima 
firman- Ku menerima- Ku, dan ba-
rang siapa menerima- Ku, mene-
rima mereka, Presidensi Utama, 
yang telah Aku utus, yang telah 
Aku jadikan penasihat demi ke-
pentingan nama- Ku bagimu.

21 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa barang siapa 
yang akan kamu utus dalam 
nama- Ku, melalui suara saudara- 
saudaramu, a Dua Belas, yang 
 sepatutnya direkomendasikan 

dan b diwenangkan olehmu, akan 
memiliki kuasa untuk mem-
buka pintu kerajaan- Ku ke-
pada bangsa apa pun ke mana 
pun kamu akan mengutus  
mereka—

22 Sejauh mereka akan me-
rendahkan hati  mereka di 
hadapan- Ku, dan tinggal dalam 
firman- Ku, dan a menyimak su-
ara Roh- Ku.

23 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
a kegelapan menutupi bumi, dan 
kegelapan pekat pikiran orang- 
orang, dan semua daging te-
lah menjadi b busuk di hadapan 
muka- Ku.

24 Lihatlah,  a pembalasan 
datang selekasnya ke atas 
penghuni bumi, suatu hari ke-
murkaan, hari pembakaran, hari 
kemusnahan, b tangisan, duka 
nestapa, dan ratapan; dan ba-
gaikan angin puyuh itu akan da-
tang ke atas seluruh muka bumi, 
firman Tuhan.

25 Dan di atas rumah- Ku itu 
akan a dimulai, dan dari rumah-  
Ku itu akan menyebar luas, fir-
man Tuhan;

26 Pertama di antara me-
reka dari antara kamu, firman 
Tuhan, yang telah a mengaku 
mengenal nama- Ku dan be-
lum b mengenal- Ku, dan telah 
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 26 c pts Hujat, 
Penghujatan.

 28 a pts Murni, 
Kemurnian.

  b Mrk. 16:15–16.
 29 a Morm. 9:22–23;  

A&P 20:25–26.
  b pts Baptis, Baptisan.

  c pts Laknat.
 30 a pts Rasul.
  b pts Presidensi Utama.
  c Ef. 1:10;  

A&P 27:13; 124:40–42.  
pts Dispensasi.

 32 a A&P 110:11–16.  
pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  b Abr. 1:2–3.
 33 a Yakub 1:19.
  b A&P 72:3.
 34 a Why. 22:7, 12;  

A&P 49:28; 54:10.
  b pts Pekerjaan.

c menghujat terhadap- Ku di te-
ngah rumah- Ku, firman Tuhan.

27 Oleh karena itu, pastikan-
lah agar kamu tidak menyusah-
kan dirimu mengenai urusan 
gereja- Ku di tempat ini, firman 
Tuhan.

28 Tetapi a murnikanlah hatimu 
di hadapan- Ku; dan kemudian 
b pergilah kamu ke seluruh du-
nia, dan khotbahkanlah Injil- Ku 
kepada setiap makhluk yang be-
lum menerimanya;

29 Dan dia yang a percaya dan 
b dibaptis akan diselamatkan, 
dan dia yang tidak percaya, dan 
tidak dibaptis, akan c dilaknat.

30 Karena kepadamu, a Dua 
Belas, dan mereka, b Presidensi 
Utama, yang ditetapkan ber-
samamu untuk menjadi penasi-
hatmu dan pemimpinmu, kuasa 
imamat ini diberikan, untuk za-
man terakhir dan untuk terakhir 
kalinya, yang di dalamnya ada 
c dispensasi kegenapan zaman,

31 Yang kuasa itu kamu pe-
gang, sehubungan dengan me-
reka semua yang telah menerima 
dispensasi pada waktu kapan 
pun sejak awal penciptaan;

32 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a kunci- 
kunci dispensasi, yang telah 
kamu terima, telah b turun dari 
leluhur, dan yang terakhir dari 
semuanya, diturunkan dari 
surga kepadamu.

33 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, lihatlah betapa 
besar pemanggilanmu. a Bersih-
kanlah hatimu dan pakaianmu, 
agar jangan darah angkatan ini 
b dituntut dari tanganmu.

34 Setialah sampai Aku datang, 
karena Aku a datang dengan ce-
pat; dan pahala- Ku bersama- Ku 
untuk mengganjar setiap orang 
menurut b pekerjaannya adanya. 
Aku adalah Alfa dan Omega. 
Amin.

BAGIAN 113
Jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan tertentu tentang tulisan 
Yesaya, diberikan oleh Joseph Smith sang Nabi, di atau di dekat Far 
West, Missouri, Maret 1838.
1–6, Tunggul Isai, tunas yang 
tumbuh darinya, dan pangkal Isai 

diidentifikasi; 7–10, Sisa Sion yang 
tercerai berai memiliki hak atas 
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113 1 a pts Isai.
 4 a Kej. 41:50–52;  

A&P 133:30–34.  
pts Efraim.

  b pts Kuasa.
 6 a pts Kunci- Kunci 

Imamat.

  b A&P 45:9.  
pts Panji.

  c pts Israel—
Pengumpulan Israel.

 8 a pts Sion.
  b A&P 82:14.
  c pts Hak Kesulungan.

 10 a pts Israel—
Pencerai- beraian 
Israel.

  b Hos. 3:4–5;  
2 Ne. 6:11.

imamat dan dipanggil untuk kem
bali kepada Tuhan.

Siapakah Tunggul a Isai yang di-
bicarakan dalam ayat ke- 1, 2, 3, 
4, dan 5 pasal ke- 11 dari Yesaya?

2 Sesungguhnya demikian-
lah firman Tuhan: Itu adalah 
Kristus.

3 Apakah tunas yang dibica-
rakan ayat pertama pasal ke- 11 
dari Yesaya, yang akan tumbuh 
dari Tunggul Isai?

4 Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan: Itu adalah seorang 
hamba dalam tangan Kristus, 
yang adalah sebagian ketu-
runan dari Isai seperti juga dari 
a Efraim, atau dari bani Yusuf, 
ke atas siapa diletakkan banyak 
b kuasa.

5 Apakah pangkal Isai yang di-
bicarakan dalam ayat ke- 10 pa-
sal ke- 11?

6 Lihatlah, demikianlah fir-
man Tuhan, itu adalah ketu-
runan dari Isai, seperti juga dari 
Yusuf, kepada siapa secara sah 
imamat adalah kepunyaannya, 
dan a kunci- kunci kerajaan, un-
tuk sebuah b panji, dan untuk 
c pengumpulan umat- Ku pada 
zaman terakhir.

7 Pertanyaan oleh Elias Higbee: 
Apakah yang dimaksud dengan 
perintah dalam Yesaya, pasal 

ke- 52, ayat ke- 1, yang mengata-
kan: Kenakanlah kekuatanmu 
seperti pakaian, hai Sion—dan 
umat manakah yang Yesaya ru-
juk?

8 Dia merujuk kepada mereka 
yang akan Allah panggil pada 
zaman terakhir, yang akan me-
megang kuasa imamat untuk 
membawa kembali a Sion, dan 
penebusan Israel; dan menge-
nakan b kekuatannya adalah me-
ngenakan wewenang imamat, 
yang dia, Sion, miliki c haknya 
melalui garis keturunan; juga 
untuk kembali pada kuasa itu 
yang telah hilang darinya.

9 Apa yang mesti kita me-
ngerti dengan Sion melepaskan 
dirinya dari ikatan di lehernya; 
ayat ke- 2?

10 Kita mesti mengerti bahwa 
a sisa yang tercerai- berai didesak 
untuk b kembali kepada Tuhan 
dari mana mereka telah jatuh; 
yang jika mereka lakukan, janji 
Tuhan adalah bahwa Dia akan 
berfirman kepada mereka, atau 
memberikan mereka wahyu. Li-
hat ayat ke- 6, 7, dan 8. Ikatan di 
lehernya adalah kutukan Allah 
ke atasnya, atau sisa bani Israel 
dalam kondisi mereka yang 
tercerai- berai di antara orang- 
orang bukan Israel.
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114 2 a A&P 118:1, 6.
  b A&P 64:40.

115 1 a pts Joseph Smith, Jr.
  b pts Sidney Rigdon.

  c pts Hyrum Smith.
 2 a pts Edward Partridge.

BAGIAN 114
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 11 April 1838.

1–2, Jabatan Gereja yang dipegang 
oleh mereka yang tidak setia akan 
diberikan kepada yang lain.

Sesungguhnya demikianlah 
firman Tuhan: Adalah kebijak-
sanaan dalam diri hamba- Ku 
David  W. Patten, bahwa dia 
membereskan segala urusan-
nya sesegera yang mungkin da-
pat dia lakukan, dan mengatur 
pelepasan barang dagangannya, 
agar dia boleh melaksanakan 
misi bagi- Ku musim semi yang 

akan datang, bersama yang lain, 
bahkan dua belas termasuk dia 
sendiri, untuk bersaksi tentang 
nama- Ku dan menyampaikan 
kabar gembira kepada seluruh 
dunia.

2 Karena sesungguhnya demi-
kianlah firman Tuhan, bahwa se-
jauh ada mereka di antara kamu 
yang menyangkal nama- Ku, 
yang lain akan a ditempatkan 
sebagai b pengganti mereka dan 
menerima keuskupan mereka. 
Amin.

BAGIAN 115
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 26 April 1838, menyingkapkan kehendak Allah mengenai 
pembangunan tempat itu dan rumah Tuhan. Wahyu ini ditujukan 
kepada para pejabat ketua dan para anggota Gereja.

1–4, Tuhan menamai gereja Nya 
Gereja Yesus Kristus dari Orang 
Orang Suci Zaman Akhir; 5–6, 
Sion dan pasak pasaknya adalah 
tempat pertahanan dan perlin
dungan bagi para Orang Suci; 7–
16, Para Orang Suci diperintahkan 
untuk membangun sebuah rumah 
Tuhan di Far West; 17–19, Joseph 
Smith memegang kunci kunci ke
rajaan Allah di atas bumi.

Sesungguhnya demikianlah 

f i rman Tuhan kepadamu, 
hamba- Ku a Joseph Smith, Jun., 
dan juga hamba- Ku b Sidney 
Rigdon, dan juga hamba- Ku 
c Hyrum Smith, dan para pena-
sihatmu yang sedang dan akan 
ditetapkan setelah ini;

2   D a n  j u g a  k e p a d a m u , 
hamba- Ku a Edward Partridge, 
dan para penasihatnya;

3 Dan juga kepada hamba- Ku 
yang setia yang adalah dewan 
tinggi gereja- Ku di Sion, karena 
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 4 a 3 Ne. 27:4–8.
  b pts Gereja Yesus 

Kristus dari 
Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir.

 5 a Yes. 60:1–3.
  b Yes. 11:12.  

pts Panji.

 6 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  b pts Sion.
  c A&P 101:21.  

pts Pasak.
  d Yes. 25:1, 4;  

A&P 45:66–71.
  e Why. 14:10;  

A&P 1:13–14.
 7 a pts Kudus.
 8 a A&P 88:119; 95:8.
  b pts Ibadat.
 11 a A&P 118:5.
  b A&P 124:45–54.
 14 a Ibr. 8:5;  

A&P 97:10.

demikianlah itu akan dinama-
kan, dan kepada semua penatua 
dan umat Gereja Yesus Kristus 
dari Orang- Orang Suci Zaman 
Akhir- Ku, yang terpencar- pencar 
di luar daerah di seluruh dunia;

4 Karena demikianlah a gereja-  
Ku akan dinamakan pada zaman 
terakhir, bahkan b Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir.

5 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu semua: a Bangkit 
dan bersinarlah, agar terangmu 
boleh menjadi b standar bagi 
bangsa- bangsa.

6 Dan agar a pengumpulan ber-
sama ke atas tanah b Sion, dan ke 
atas c pasak- pasaknya, bisa un-
tuk pertahanan, dan untuk d per-
lindungan dari badai, dan dari 
kemurkaan ketika itu akan e di-
curahkan tanpa campuran ke 
atas seluruh bumi.

7 Biarlah kota itu, Far West, 
menjadi tanah yang a kudus dan 
dipersucikan bagi- Ku; dan itu 
akan disebut paling kudus, ka-
rena tanah yang di atasnya eng-
kau berdiri adalah kudus.

8 Oleh karena itu, Aku meme-
rintahkanmu untuk a memba-
ngun sebuah rumah bagi- Ku, 
untuk pengumpulan bersama 
para orang suci- Ku, agar mereka 
boleh b menyembah- Ku.

9 Dan biarlah ada awal dari pe-
kerjaan ini, dan landasan, dan 
pekerjaan persiapan, musim pa-
nas berikutnya ini;

10 Dan biarlah awal itu di-
buat pada hari keempat bu-
lan Juli yang akan datang; dan 
sejak mulai waktu itu biarlah 
umat- Ku bekerja dengan tekun 
untuk membangun sebuah ru-
mah demi nama- Ku;

11 Dan dalam a satu tahun dari 
hari ini biarlah mereka me-
mulai lagi peletakan landasan 
b rumah- Ku.

12 Demikianlah biarkan me-
reka sejak mulai waktu itu be-
kerja dengan tekun sampai itu 
akan diselesaikan, dari batu 
penjurunya sampai puncaknya, 
sampai tidak akan ada apa pun 
yang tertinggal yang tidak dise-
lesaikan.

13 Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, janganlah 
biarkan hamba- Ku Joseph, ja-
nganlah juga hamba- Ku Sidney, 
janganlah juga hamba-  Ku 
Hyrum, berutang lagi untuk 
pembangunan sebuah rumah 
demi nama- Ku;

14 Tetapi biarlah sebuah rumah 
dibangun demi nama- Ku menu-
rut a pola yang akan Aku perli-
hatkan kepada mereka.

15 Dan jika umat- Ku memba-
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 18 a A&P 101:21.  
pts Pasak.

 19 a pts Kunci- Kunci 

Imamat.
116 1 a A&P 78:15.  

pts Adam- ondi-  

Ahman.
  b pts Adam.
  c Dan. 7:13–14, 22.

ngunnya tidak menurut pola 
yang akan Aku perlihatkan ke-
pada presidensi mereka, Aku 
tidak akan menerimanya dari ta-
ngan mereka.

16 Tetapi jika umat- Ku mem-
bangunnya menurut pola yang 
akan Aku perlihatkan kepada 
presidensi mereka, bahkan 
hamba- Ku Joseph dan para pe-
nasihatnya, maka Aku akan me-
nerimanya dari tangan umat- Ku.

17 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ada-
lah kehendak- Ku bahwa Kota 
Far West hendaknya dibangun 

selekasnya dengan pengum-
pulan para orang suci- Ku;

18 Dan juga bahwa tempat- 
tempat lain hendaknya dite-
tapkan untuk a pasak- pasak di 
daerah- daerah sekitarnya, se-
bagaimana itu akan dinyatakan 
kepada hamba- Ku Joseph, dari 
waktu ke waktu.

19 Karena lihatlah, Aku akan 
besertanya, dan Aku akan me-
nguduskannya di hadapan 
orang- orang; karena kepada-
nya telah Aku berikan a kunci- 
kunci kerajaan dan pelayanan 
ini. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 116
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di dekat 
Wight’s Ferry, di sebuah tempat yang dinamakan Spring Hill, Daviess 
County, Missouri, 19 Mei 1838.

Spring Hill dinamai oleh Tuhan 
a Adam- ondi- Ahman, karena, 
firman- Nya, itu adalah tempat 
di mana b Adam akan datang un-

tuk mengunjungi umatnya, atau 
c Yang Lanjut Usianya akan du-
duk, sebagaimana dibicarakan 
oleh Daniel sang Nabi.

BAGIAN 117
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 8 Juli 1838, mengenai kewajiban langsung William Marks, 
Newel K. Whitney, dan Oliver Granger.

1–9, Para hamba Tuhan janganlah 
mendambakan apa yang duniawi, 
karena “apakah harta milik bagi 
Tuhan?”; 10–16, Mereka mesti 

meninggalkan kepicikan jiwa, dan 
pengurbanan mereka akan menjadi 
sakral bagi Tuhan.
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117 4 a A&P 104:14.
 5 a A&P 104:78.
 6 a Kis. 17:26;  

1 Ne. 17:36–39.
 7 a Yes. 35:1;  

A&P 49:24–25.

 8 a A&P 116.  
pts Adam- ondi- 
Ahman.

  b Abr. 3:13.
  c pts Eden.
 10 a Mat. 25:23.

 11 a Why. 2:6, 15.
  b pts Komplotan 

Rahasia.
  c pts Uskup.

Sesungguhnya demikianlah fir-
man Tuhan kepada hamba- Ku 
William Marks, dan juga kepada 
hamba- Ku Newel K. Whitney, 
biarlah mereka membereskan 
urusan mereka selekasnya dan 
melakukan perjalanan dari ta-
nah Kirtland, sebelum Aku, 
Tuhan, mengirim lagi salju ke 
atas bumi.

2 Biarlah mereka bangun, dan 
bangkit, dan tampil, dan tidak 
tinggal, karena Aku, Tuhan, me-
merintahkannya.

3 Oleh karena itu, jika mereka 
tinggal akan tidak baik bagi 
 mereka.

4 Biarlah mereka bertobat dari 
segala dosa mereka, dan dari 
segala hasrat serakah mereka, 
di hadapan- Ku, firman Tuhan; 
karena apakah a harta milik 
bagi- Ku? firman Tuhan.

5  B iar lah  har ta  mi l ik  d i 
Kirtland dijual untuk a utang, fir-
man Tuhan. Biarlah itu dilepas-
kan, firman Tuhan, dan apa pun 
yang tertinggal, biarlah tetap da-
lam tanganmu, firman Tuhan.

6 Karena tidakkah Aku memi-
liki unggas di langit, dan juga 
ikan di laut, dan binatang di gu-
nung? Tidakkah Aku telah men-
jadikan bumi? Apakah Aku tidak 
memegang a nasib seluruh pa-
sukan bangsa- bangsa di bumi?

7 Oleh karena itu, apakah Aku 

tidak akan menjadikan a tempat- 
tempat terpencil berkuncup dan 
bermekaran, dan menghasil-
kan dalam kelimpahan? firman 
Tuhan.

8 Apakah tidak ada cukup ru-
ang di atas gunung- gunung 
a Adam- ondi- Ahman, dan di atas 
dataran- dataran Olaha b  Sineha, 
atau c tanah di mana Adam ber-
diam, sehingga kamu akan 
mendambakan apa yang hanya 
setetes, dan melalaikan masalah 
yang lebih berbobot?

9 Oleh karena itu, datanglah 
kemari ke tanah umat- Ku, bah-
kan Sion.

10 Biarlah hamba- Ku William 
Marks a setia atas beberapa hal, 
dan dia akan menjadi penguasa 
atas banyak hal. Biarlah dia me-
ngetuai di tengah umat- Ku di 
Kota Far West, dan biarlah dia 
diberkati dengan berkat- berkat 
umat- Ku.

11 Biarlah hamba- Ku Newel K. 
Whitney menjadi malu akan a ge-
rombolan Nikolaus dan akan se-
gala b kekejian rahasia mereka, 
dan akan segala kepicikan ji-
wanya di hadapan- Ku, firman 
Tuhan, dan datang ke tanah 
Adam- ondi- Ahman, dan men-
jadi c uskup bagi umat- Ku, fir-
man Tuhan, bukan hanya dalam 
sebutan tapi dalam perbuatan, 
firman Tuhan.
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 12 a yaitu juru kuasa 
yang ditinggalkan 
oleh Nabi untuk 
membereskan 

   urusannya di 
Kirtland.

 13 a pts Kurban.
118 1 a Kis. 1:13, 16–17, 

   22–26.
 2 a pts Thomas B. Marsh.

12 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku ingat hamba- Ku 
a Oliver Granger; lihatlah, se-
sungguhnya Aku berfirman ke-
padanya bahwa namanya akan 
disimpan sebagai ingatan sak-
ral dari angkatan ke angkatan, 
selama- lamanya, firman Tuhan.

13 Oleh karena itu, biarlah 
dia berjuang dengan sungguh- 
sungguh untuk penebusan Pre-
sidensi Utama Gereja- Ku, firman 
Tuhan; dan ketika dia jatuh dia 
akan bangkit lagi, karena a pe-
ngurbanannya akan lebih sakral 
bagi- Ku daripada peningkatan-
nya, firman Tuhan.

14 Oleh karena itu, biarlah dia 
datang kemari selekasnya, ke ta-
nah Sion; dan pada waktu yang 

tepat dia akan dijadikan sau-
dagar demi nama- Ku, firman 
Tuhan, demi manfaat umat- Ku.

15 Oleh karena itu jangan-
lah biarkan seorang pun me-
remehkan hamba- Ku Oliver 
Granger, tetapi biarlah berkat- 
berkat umat- Ku ada padanya 
selama- lamanya.

16 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah semua hamba- Ku di ta-
nah Kirtland mengingat Tuhan 
Allah mereka, dan rumah- Ku 
juga, untuk memelihara dan 
melindunginya kudus, dan un-
tuk menumbangkan para penu-
kar uang pada waktu- Ku sendiri 
yang tepat, firman Tuhan. Demi-
kianlah. Amin.

BAGIAN 118
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 8 Juli 1838, sebagai tanggapan terhadap permohonan, “Per
lihatkanlah kami kehendak Mu, ya Tuhan, mengenai Dua Belas.”

1–3, Tuhan akan menyediakan bagi 
keluarga keluarga Dua Belas; 4–
6, Kekosongan di dalam Dua Be
las diisi.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan: Biarlah suatu 
konferensi diadakan dengan se-
gera; biarlah Dua Belas dior-
ganisasi; dan biarlah para pria 

ditetapkan untuk a mengisi tem-
pat mereka yang terjatuh.

2 Biarlah hamba- Ku a Thomas 
tetap tinggal untuk suatu masa 
di tanah Sion, untuk menerbit-
kan firman- Ku.

3 Biarlah sisanya melanjutkan 
untuk berkhotbah dari jam itu, 
dan jika mereka akan melakukan 
ini dalam segenap kerendahan 
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 3 a pts Rendah Hati, Kerendahhatian.

hati, dalam kelembutan hati dan 
a kerendahhatian, dan b kepan-
jangsabaran, Aku, Tuhan, mem-
berikan kepada mereka sebuah 
janji bahwa Aku akan menyedi-
akan bagi keluarga- keluarga me-
reka; dan pintu yang mangkus 
akan dibukakan bagi mereka, se-
jak mulai sekarang.

4 Dan musim semi yang akan 
datang biarlah mereka pergi un-
tuk melintasi perairan luas, dan 
ke sana menyiarkan Injil- Ku, ke-
genapan darinya, dan memberi-
kan kesaksian tentang nama- Ku.

5 Biarlah mereka undur diri 
dari para orang suci- Ku di Kota 
Far West, pada hari kedua puluh 
enam bulan April yang akan da-
tang, di bidang tanah bangunan 
rumah- Ku, firman Tuhan.

6 Biarlah hamba- Ku John 
Taylor, dan juga hamba- Ku 
John E. Page, dan juga hamba- Ku 
Wilford Woodruff, dan juga 
hamba- Ku Willard Richards, di-
tetapkan untuk mengisi tempat 
mereka yang telah jatuh, dan se-
cara resmi diberi tahu tentang 
penetapan mereka.

BAGIAN 119
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 8 Juli 1838, sebagai jawaban terhadap permohonannya: “Ya 
Tuhan! Perlihatkanlah kepada para hamba Mu berapa banyak Eng
kau tuntut dari harta milik umat Mu untuk persepuluhan.” Hukum 
persepuluhan, sebagaimana dimengerti dewasa ini, belum diberikan 
kepada Gereja sebelum wahyu ini. Istilah persepuluhan dalam doa 
yang baru saja dikutip dan dalam wahyu wahyu sebelumnya (64:23; 
85:3; 97:11) bukan berarti hanya sepersepuluh, tetapi seluruh per
sembahan, atau sumbangan sukarela, ke dana Gereja. Tuhan telah 
sebelumnya memberikan kepada Gereja hukum persucian dan tugas 
pengawasan harta milik, yang para anggota (terutama para penatua 
yang memimpin) masuk ke dalamnya melalui sebuah perjanjian yang 
mestinya adalah abadi. Karena kelalaian dari pihak banyak orang un
tuk menuruti perjanjian ini, Tuhan menariknya untuk suatu masa 
dan memberikan sebagai gantinya hukum persepuluhan kepada selu
ruh Gereja. Nabi menanyakan Tuhan berapa banyak dari harta milik 
mereka yang Dia tuntut untuk tujuan tujuan sakral. Jawabannya 
adalah wahyu ini.

1–5, Para Orang Suci mesti mem
bayar kelebihan harta milik mereka 

dan kemudian memberikan, sebagai 
persepuluhan, sepersepuluh dari 

  b pts Bertahan.
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119 1 a A&P 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a A&P 115:8.
 3 a Mal. 3:8–12; 

   A&P 64:23.  
pts Persepuluhan.

 5 a A&P 57:2–3.
 6 a pts Sion.

 7 a pts Pasak.
120 1 a yaitu perse-

puluhan.

penghasilan tahunan mereka; 6–7, 
Cara seperti itu akan mengudus
kan tanah Sion.

Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan, Aku menuntut 
seluruh a kelebihan harta milik 
mereka untuk ditaruh ke dalam 
tangan uskup gereja- Ku di Sion,

2   U n t u k  p e m b a n g u n a n 
a rumah- Ku, dan untuk pele-
takan landasan Sion dan untuk 
keimamatan, dan untuk utang 
Presidensi Gereja- Ku.

3 Dan ini akan menjadi awal 
a persepuluhan umat- Ku.

4 Dan setelah itu, mereka yang 
telah diberlakukan persepuluhan 
akan membayar sepersepuluh 
dari seluruh penghasilan ta-
hunan mereka; dan ini akan men-
jadi sebuah hukum tetap bagi 
mereka selamanya, untuk ima-
mat kudus- Ku, firman Tuhan.

5 Sesungguhnya Aku berfirman  
kepadamu, akan terjadi bahwa 
mereka semua yang berkumpul 
ke tanah a Sion akan diberlaku-
kan persepuluhan dari kelebihan 
harta milik mereka, dan akan 
menepati hukum ini, atau me-
reka tidak akan didapati layak 
untuk tinggal di antara kamu.

6 Dan Aku berfirman ke-
padamu, jika umat- Ku tidak 
menepati hukum ini, untuk men-
jaganya kudus, dan melalui hu-
kum ini menguduskan tanah a Sion 
bagi- Ku, sehingga peraturan- Ku 
dan penghakiman- Ku boleh di-
taati di atasnya, agar itu boleh 
menjadi paling kudus, lihatlah, 
sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, itu tidaklah akan 
menjadi tanah Sion bagimu.

7 Dan ini akan menjadi sebuah 
contoh bagi semua a pasak di 
Sion. Demikianlah. Amin.

BAGIAN 120
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, 
Missouri, 8 Juli 1838, menyingkapkan pengaturan pelepasan harta 
milik sebagai pembayaran persepuluhan sebagaimana disebutkan da
lam wahyu yang mendahului, bagian 119.

Sesungguhnya, demikianlah fir-
man Tuhan, waktunya sekarang 
telah datang, ketika a itu akan di-
atur pelepasannya oleh sebuah 
dewan, yang terbentuk dari Pre-
sidensi Utama Gereja- Ku, dan 

dari uskup dan dewannya, dan 
oleh dewan tinggi- Ku; dan me-
lalui suara- Ku sendiri kepada 
mereka, firman Tuhan. Demiki-
anlah. Amin.
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121 1 a Mzm. 13:2–3; 
102:2–3.

 2 a Hab. 1:2.

 3 a A&P 109:49.
 4 a pts Mahakuasa.
  b A&P 123:6.

 5 a Luk. 18:7–8.

BAGIAN 121
Doa dan nubuat yang ditulis oleh Joseph Smith sang Nabi dalam se
pucuk surat kepada Gereja saat dia menjadi tahanan di dalam rumah 
tahanan di Liberty, Missouri, tertanggal 20 Maret 1839. Nabi dan 
beberapa rekan telah berbulan bulan berada di dalam rumah tahanan. 
Petisi dan permohonan banding mereka yang diarahkan kepada para 
pejabat eksekutif dan kehakiman telah gagal untuk membawa perto
longan bagi mereka.

1–6, Nabi memohon kepada Tuhan 
bagi para Orang Suci yang men
derita; 7–10, Tuhan memfirman
kan kedamaian kepadanya; 11–17, 
Terkutuklah mereka semua yang 
membangkitkan seruan pelang
garan palsu terhadap umat Tuhan; 
18–25, Mereka tidak akan memiliki 
hak atas imamat dan akan dilaknat; 
26–32, Wahyu wahyu yang mulia 
dijanjikan kepada mereka yang ber
tahan dengan gagah berani; 33–
40, Mengapa banyak orang yang 
dipanggil dan sedikit yang dipi
lih; 41–46, Imamat hendaknya di
gunakan hanya dalam kesalehan.

Ya Allah, di manakah Engkau? 
Dan di manakah tenda yang me-
nutupi a tempat persembunyian- 
Mu?

2 a Berapa lamakah tangan- Mu 
akan ditahan, dan mata- Mu, ya 
mata- Mu yang murni, melihat 
dari surga yang kekal ketidak-
adilan terhadap umat- Mu dan 
terhadap para hamba- Mu, dan 
telinga- Mu ditembus dengan se-
ruan mereka?

3 Ya, ya Tuhan, a berapa lamakah 

mereka akan menderita ketidak-
adilan dan penindasan tidak sah 
ini, sebelum hati- Mu akan di-
lunakkan terhadap mereka, dan 
sanubari- Mu digerakkan dengan 
rasa iba terhadap mereka?

4 Ya Tuhan Allah a Mahaku-
asa, pembuat langit, bumi, dan 
lautan, dan segala sesuatu yang 
ada di dalamnya, dan yang me-
ngendalikan dan menunduk-
kan iblis, dan kekuasaan Seol 
yang gelap dan gulita—ren-
tangkanlah tangan- Mu; biar-
lah mata- Mu menusuk; biarlah 
tenda- Mu diambil; biarlah b tem-
pat persembunyian- Mu tidak 
lagi ditutupi; biarlah telinga- Mu 
dicondongkan; biarlah hati- Mu 
dilunakkan, dan sanubari- Mu 
digerakkan dengan rasa iba ter-
hadap kami.

5 Biarlah amarah- Mu tersu-
lut terhadap musuh kami; dan, 
dalam kegeraman hati- Mu, de-
ngan pedang- Mu a balaskanlah 
kami atas ketidakadilan terha-
dap kami.

6 Ingatlah para orang suci- Mu 
yang menderita, ya Allah kami; 
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 7 a pts Kemalangan.
 8 a 1 Ptr. 2:19–23.  

pts Bertahan.
 9 a A&P 122:3.
 10 a pts Ayub.

 11 a Kel. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Ams. 28:10;  

1 Ne. 14:3.
 16 a 1 Sam. 26:9;  

Mzm. 105:15.
  b 2 Ne. 15:20;  

Moro. 7:14, 18.
 17 a Ef. 5:6.

dan para hamba- Mu akan ber-
sukacita dalam nama- Mu se-
lamanya.

7 Putra- Ku, kedamaian bagi 
jiwamu; a kemalanganmu dan 
kesengsaraanmu akan terjadi 
hanya sesaat;

8 Dan kemudian, jika engkau 
a bertahan di dalamnya dengan 
baik, Allah akan mempermu-
liakan engkau di tempat yang 
tinggi; engkau akan menang atas 
semua seterumu.

9 a Teman- temanmu berdiri di 
dekatmu, dan mereka akan me-
nyambut engkau lagi dengan 
hati yang hangat dan tangan 
yang ramah.

10 Engkau belumlah seperti 
a Ayub; teman- temanmu tidak 
berselisih pendapat menentang 
engkau, tidak juga mendakwa 
engkau dengan pelanggaran, se-
bagaimana mereka lakukan ter-
hadap Ayub.

11 Dan mereka yang mendakwa 
engkau dengan pelanggaran, ha-
rapan mereka akan dilumatkan, 
dan asa mereka akan lenyap me-
leleh bagaikan a embun beku me-
leleh di hadapan cahaya yang 
membakar dari matahari terbit;

12 Dan juga bahwa Allah te-
lah menetapkan tangan dan 
meterai- Nya untuk mengubah 
a waktu dan masa, dan untuk 
membutakan pikiran mereka, 
agar mereka tidak bisa mengerti 

pekerjaan- Nya yang menakjub-
kan; agar Dia boleh menguji me-
reka juga dan mendapati mereka 
dalam kelicinan mereka sendiri;

13 Juga karena hati mereka bu-
suk, dan apa yang bersedia me-
reka bawakan ke atas yang lain, 
dan senang melihat yang lain 
menderita, boleh datang ke atas 
a diri mereka bahkan dengan se-
penuhnya;

14 Agar mereka boleh kecewa 
juga, dan harapan mereka boleh 
disingkirkan;

15 Dan tidak sampai bertahun- 
tahun setelah ini, bahwa mereka 
dan anak cucu mereka akan di-
sapu dari kolong langit, firman 
Allah, sehingga tak seorang pun 
dari mereka yang ditinggal un-
tuk berdiri di dekat tembok.

16 Terkutuklah mereka semua 
yang akan mengangkat tumit 
menentang yang Aku a urapi, fir-
man Tuhan, dan berseru mereka 
telah b berdosa ketika mereka ti-
dak berdosa di hadapan- Ku, 
firman Tuhan, tetapi telah me-
lakukan apa yang pantas di 
mata- Ku, dan yang Aku perin-
tahkan kepada mereka.

17 Tetapi mereka yang menye-
rukan pelanggaran melakukan 
itu karena mereka para hamba 
dosa, dan mereka sendiri adalah 
a anak- anak dari ketidakpatuhan.

18 Dan mereka yang ber-
sumpah palsu terhadap para 
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 19 a Mat. 18:6.  
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 20 a Ul. 28:15–20.
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Mzm. 104:5–9;  
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hamba- Ku, agar mereka boleh 
membawa mereka ke dalam pe-
nawanan dan kematian—

19 Celakalah mereka; karena 
mereka telah a bersalah terha-
dap anak- anak kecil- Ku mereka 
akan diceraikan dari b tata cara- 
tata cara rumah- Ku.

20 a Keranjang mereka tidak 
akan penuh, rumah mereka dan 
lumbung mereka akan mus-
nah, dan mereka sendiri akan 
diremehkan oleh mereka yang 
menyanjung- nyanjung mereka.

21 Mereka tidak akan berhak 
atas a imamat, tidak juga anak 
cucu mereka setelah mereka dari 
angkatan ke angkatan.

22 Adalah a lebih baik bagi me-
reka bahwa sebuah batu ki-
langan dikalungkan di leher 
mereka, dan mereka dibenam-
kan di kedalaman laut.

23 Celakalah mereka semua 
yang meresahkan umat- Ku, dan 
menghalau, dan membunuh, 
dan bersaksi menentang mereka, 
firman Tuhan Semesta Alam; su-
atu a angkatan ular berbisa tidak 
akan lolos dari laknat neraka.

24 Lihatlah, mata- Ku a me-
lihat dan mengetahui segala 
pekerjaan mereka, dan Aku me-
miliki dalam cadangan suatu 

b penghakiman yang singkat 
pada masanya, bagi mereka se-
mua;

25 Karena ada a waktu yang di-
tetapkan bagi setiap orang, me-
nurut b pekerjaannya adanya.

26 Allah akan memberi kepa-
damu a pengetahuan melalui 
b Roh Kudus- Nya, ya, melalui 
c karunia Roh Kudus yang tidak 
terucapkan, yang belum diung-
kapkan sejak dunia ada sampai 
sekarang;

27 Yang nenek moyang kita te-
lah tunggu dengan pengharapan 
yang bersemangat untuk diung-
kapkan pada zaman terakhir, 
yang ke arahnya pikiran mereka 
ditunjukkan oleh para malaikat, 
sebagaimana disimpan dalam 
cadangan untuk kegenapan ke-
muliaan mereka;

28 Suatu masa yang akan da-
tang dimana a tidak ada yang 
akan disembunyikan, apakah 
ada seorang Allah atau banyak 
b allah, itu akan dinyatakan.

29 Segala takhta dan kekua-
saan, pemerintahan dan kuasa, 
akan a diungkapkan dan dinya-
takan ke atas semua orang yang 
telah bertahan dengan gagah be-
rani demi Injil Yesus Kristus.

30 Dan juga, jika ada a batasan 
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 32 a pts Sidang di Surga.
  b Ul. 10:17.
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  d A&P 1:33.

ditentukan pada langit atau 
lautan, atau pada tanah kering, 
atau pada matahari, bulan, atau 
bintang- bintang—

31 Seluruh waktu perkisaran-
nya, seluruh hari, bulan, dan 
tahun yang ditetapkan, dan se-
luruh hari dari hari- hari, bulan- 
bulan, dan tahun- tahunnya, 
dan seluruh kemuliaan, hukum, 
dan waktunya yang ditentukan, 
akan diungkapkan pada masa 
a dispensasi kegenapan zaman—

32 Menurut apa yang ditetap-
kan di tengah a Dewan b Allah 
Yang Kekal atas semua allah 
lain sebelum dunia ini ada, 
yang akan dicadangkan untuk 
penyelesaian dan akhir darinya, 
ketika setiap orang akan masuk 
ke dalam c hadirat kekal- Nya 
dan ke dalam d peristirahatan 
baka- Nya.

33 Berapa lamakah air yang 
mengalir dapat tetap tidak 
murni? Kuasa apakah yang akan 
menahan surga? Seperti juga 
manusia merentangkan lengan-
nya yang rapuh untuk meng-
hentikan Sungai Missouri dalam 
lintasannya yang ditetapkan, 
atau untuk membalikkannya ke 
hulu aliran, seperti merintangi 
Yang Mahakuasa dari mencu-
rahkan a pengetahuan dari surga 

ke atas kepala para Orang Suci 
Zaman Akhir.

34 Lihatlah, ada banyak yang 
a dipanggil, tetapi sedikit yang 
b dipilih. Dan mengapa mereka 
tidak dipilih?

35 Karena hati mereka melekat 
sedemikian besarnya pada apa 
yang dari a dunia ini, dan meng-
inginkan b kehormatan manusia, 
sehingga mereka tidak belajar 
satu pelajaran ini—

36 Bahwa a hak- hak keima-
matan secara tak terpisahkan 
berhubungan dengan b kuasa 
surga, dan bahwa kuasa surga 
tidak dapat dikendalikan tidak 
juga ditangani kecuali berdasar-
kan asas- asas c kebenaran.

37 Bahwa itu boleh dianuge-
rahkan ke atas diri kita, ada-
lah benar; tetapi ketika kita 
berupaya untuk a menutupi 
b dosa- dosa kita, atau untuk me-
muaskan c kesombongan kita, 
ambisi kita yang sia- sia, atau un-
tuk menjalankan kendali atau 
kekuasaan atau tekanan ke atas 
jiwa anak- anak manusia, dalam 
tingkat ketidaksalehan apa pun, 
lihatlah, surga d menarik dirinya; 
Roh Tuhan dipilukan; dan ke-
tika itu ditarik, tamatlah imamat 
atau wewenang orang itu.

38 Lihatlah, sebelum dia sadar, 

AJARAN DAN PERJANJIAN 121:31–38343



 38 a Kis. 26:14.
  b Kis. 9:5.  
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dia ditinggalkan seorang diri, 
untuk a menendang ke galah 
rangsang, b menganiaya para 
orang suci, dan berperang me-
lawan Allah.

39 Kita telah belajar melalui 
pengalaman sedih bahwa adalah 
a kodrat dan watak dari hampir 
semua orang, sesegera mereka 
memperoleh sedikit wewenang, 
sebagaimana mereka kira, me-
reka akan dengan segera mulai 
menjalankan kekuasaan yang ti-
dak benar.

40 Oleh sebab itu banyak yang 
dipanggil, tetapi sedikit yang 
dipilih.

41 Tidak ada kuasa atau penga-
ruh dapat atau seharusnya di-
pertahankan melalui kebajikan 
keimamatan, kecuali dengan 
a bujukan, dengan b kepanjang-
sabaran, dengan kelemahlem-
butan dan kelembutan hati, dan 
dengan kasih yang tidak dibuat- 
buat;

42 Dengan kebaikan hati, dan 
pengetahuan yang murni, yang 
akan teramat memperluas jiwa 
tanpa a kemunafikan, dan tanpa 
b tipu daya—

43 a Menegur pada waktunya 
dengan ketajaman, ketika di-
gerakkan oleh Roh Kudus; dan 
kemudian memperlihatkan se-
sudahnya peningkatan b kasih 
terhadap dia yang telah engkau 
tegur, agar jangan dia mengang-
gap engkau sebagai musuhnya;

44 Agar dia boleh mengetahui 
bahwa kesetiaanmu lebih kuat 
daripada tali kematian.

45 Biarlah sanubarimu juga 
penuh kasih amal terhadap se-
mua orang, dan kepada kaum 
beriman, dan biarlah a kebajikan 
mengisi b pikiranmu dengan ti-
dak ada hentinya; maka rasa 
percayamu akan menjadi kuat 
di hadirat Allah; dan ajaran ke-
imamatan akan menitik ke atas 
jiwamu bagaikan c embun dari 
langit.

46 a Roh Kudus akan menjadi 
rekanmu terus- menerus, dan 
tongkat rajanimu sebuah tong-
kat rajani kesalehan dan kebe-
naran yang tak berubah; dan 
b kekuasaanmu akan menjadi ke-
kuasaan abadi, dan tanpa sarana 
yang diwajibkan akan mengalir 
kepadamu selama- lamanya.

BAGIAN 122
Firman Tuhan kepada Joseph Smith sang Nabi, saat menjadi tahanan 
di dalam rumah tahanan di Liberty, Missouri. Bagian ini adalah 
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122 1 a JS—S 1:33.
 2 a pts Nasihat.

 4 a A&P 121:7–8.
  b 3 Ne. 20:16–21; 21:12.

 6 a Luk. 10:3.

cuplikan dari sepucuk surat kepada Gereja tertanggal 20 Maret 1839 
(lihat uraian judul untuk bagian 121).

1–4, Ujung ujung bumi akan ber
tanya tentang nama Joseph Smith; 
5–7, Segala bahaya dan penderi
taan beratnya akan memberinya 
pengalaman dan demi kebaikan
nya; 8–9, Putra Manusia telah tu
run ke bawah itu semua.

Ujung- Ujung bumi akan ber-
tanya tentang a namamu, dan 
yang bodoh akan menempat-
kan engkau dalam ejekan, dan 
neraka akan mengamuk mela-
wan engkau;

2 Sementara yang murni hati-
nya, dan yang bijak, dan yang 
mulia, dan yang bajik, akan 
mencari a nasihat, dan wewe-
nang, dan berkat- berkat secara 
terus- menerus dari bawah ta-
nganmu.

3 Dan umatmu tidak akan per-
nah berbalik menentang engkau 
oleh kesaksian para pengkhi-
anat.

4 Dan walaupun pengaruh me-
reka akan melemparkan engkau 
ke dalam kesusahan, dan ke da-
lam jeruji dan tembok, engkau 
akan ditempatkan dalam kehor-
matan; dan hanya untuk a sesaat 
dan suaramu akan lebih me-
nakutkan di tengah musuhmu 
daripada b singa ganas, karena 
kesalehanmu; dan Allahmu 
akan berdiri di dekatmu selama- 
lamanya.

5 Jika engkau dipanggil untuk 
melewati kesukaran; jika eng-
kau berada dalam bahaya di an-
tara saudara- saudara palsu; jika 
engkau berada dalam bahaya di 
antara para perampok; jika eng-
kau berada dalam bahaya di da-
rat atau di laut;

6 Jika engkau dituduh dengan 
segala macam tuduhan palsu; 
jika musuhmu menyerang eng-
kau; jika mereka merenggut eng-
kau dari penemanan ayah dan 
ibu dan saudara laki- laki dan 
saudara perempuanmu; dan jika 
dengan sebilah pedang terhu-
nus musuhmu merenggut eng-
kau dari dada istrimu, dan dari 
anak keturunanmu, dan put-
ramu yang lebih tua, walaupun 
hanya berusia enam tahun, akan 
menggenggam erat pakaianmu, 
dan akan mengatakan, Ayahku, 
ayahku, mengapa kamu tidak 
dapat tinggal bersama kami? 
Ya, ayahku, apakah yang orang- 
orang itu akan lakukan terha-
dapmu? dan jika kemudian dia 
akan didorong darimu dengan 
pedang, dan engkau diseret ke 
penjara, dan musuhmu berkeli-
aran di sekitarmu bagaikan a se-
rigala demi darah anak domba;

7 Dan jika engkau akan di-
lempar ke dalam lubang ga-
lian, atau ke dalam tangan para 
pembunuh, dan hukuman mati 
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dijatuhkan ke atas dirimu; jika 
engkau dilemparkan ke dalam 
a samudra; jika gelombang yang 
menggulung bersekongkol me-
lawan engkau; jika angin dah-
syat menjadi musuhmu; jika 
langit mengumpulkan kekelam-
annya, dan segala unsur berga-
bung untuk menghalangi jalan; 
dan melebihi segalanya, bahkan 
jika rahang b neraka akan menga-
nga membuka mulut lebar- lebar 
terhadapmu, ketahuilah engkau, 
putra- Ku, bahwa segala hal ini 
akan memberi engkau c penga-
laman, dan akanlah demi ke-
baik anmu.

8 a Putra Manusia telah b turun 
ke bawah itu semua. Apakah 
engkau lebih besar daripada 
Dia?

9 Oleh karena itu, bertahan-
lah pada jalanmu, dan imamat 
akan a tetap tinggal bersamamu; 
karena b batasan mereka ditentu-
kan, mereka tidak dapat lewat. 
c Hari- harimu diketahui, dan 
tahun- tahunmu tidak akan di-
kurangi jumlahnya; oleh karena 
itu, d janganlah takut apa yang 
dapat manusia lakukan, karena 
Allah akan besertamu selama- 
lamanya.

BAGIAN 123
Kewajiban para Orang Suci dalam hubungan dengan para pengani
aya mereka, sebagaimana ditulis oleh Joseph Smith sang Nabi saat 
menjadi tahanan di dalam rumah tahanan di Liberty, Missouri. Ba
gian ini adalah cuplikan dari sepucuk surat kepada Gereja tertanggal 
20 Maret 1839 (lihat uraian judul untuk bagian 121).

1–6, Para Orang Suci hendaknya 
mengumpulkan dan menerbitkan 
laporan tentang penderitaan dan 
penganiayaan mereka; 7–10, Roh 
yang sama yang menegakkan per
nyataan kepercayaan palsu juga 
menuntun pada penganiayaan 
para Orang Suci; 11–17, Banyak 
di antara segala sekte masih akan 
menerima kebenaran.

Dan lagi, kami hendak menya-
rankan untuk pertimbanganmu 
kepantasan dari semua orang 
suci mengumpulkan suatu pe-
ngetahuan tentang segala fakta, 
dan penderitaan dan perun-
dungan yang dibebankan ke atas 
diri mereka oleh orang- orang di 
Negara Bagian ini;

2 Dan juga tentang semua 
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harta milik dan jumlah keru-
sakan yang telah mereka derita, 
baik kerugian nama baik mau-
pun pribadi, seperti juga harta 
milik tak bergerak;

3 Dan juga nama semua orang 
yang telah terlibat dalam penin-
dasan mereka, sejauh mereka 
dapat memperolehnya dan me-
nemukannya.

4 Dan barangkali sebuah ko-
mite dapat ditetapkan untuk 
menemukan hal- hal ini, dan un-
tuk mencatat pernyataan dan 
surat sumpah; dan juga untuk 
mengumpulkan terbitan men-
cemarkan yang beredar;

5 Dan semua yang ada dalam 
majalah, dan dalam ensiklope-
dia, dan semua sejarah mence-
markan yang diterbitkan, dan 
sedang ditulis, dan oleh siapa, 
dan menyajikan seluruh rang-
kaian perlakuan kejam dan pem-
bebanan bengis dan bersifat 
membunuh yang telah ditimpa-
kan ke atas umat ini—

6 Sehingga kita boleh tidak ha-
nya menerbitkan kepada selu-
ruh dunia, tetapi menyajikannya 
kepada kepala pemerintahan da-
lam segala nuansa mereka yang 
gelap dan bagai neraka, sebagai 
upaya terakhir yang disuruhkan 
kepada kita oleh Bapa Surgawi 
kita, sebelum kita dapat secara 
penuh dan secara tuntas menun-
tut hak atas janji itu yang akan 
memanggil- Nya dari a tempat 
persembunyian- Nya; dan juga 

agar seluruh bangsa boleh di-
tinggalkan tanpa dalih sebelum 
Dia dapat mengirimkan kuasa 
dari lengan perkasa- Nya.

7 Adalah kewajiban yang men-
desak yang menjadi utang kita 
kepada Allah, kepada para ma-
laikat, dengan siapa kita akan 
dibawa untuk berdiri, dan juga 
kepada diri kita sendiri, kepada 
istri dan anak kita, yang telah di-
buat membungkukkan diri de-
ngan kesedihan, dukacita, dan 
kekhawatiran, di bawah tangan 
paling laknat dari pembunuhan, 
kezaliman, dan penindasan, di-
dukung dan didorong dan diso-
kong melalui pengaruh roh itu 
yang telah dengan sedemikian 
kuatnya memaku pernyataan 
kepercayaan dari leluhur, yang 
telah mewariskan kedustaan, ke 
atas hati anak- anak, dan meme-
nuhi dunia dengan kekacauan, 
dan telah tumbuh semakin dan 
semakin kuat, dan yang seka-
rang bahkan pendorong utama 
dari segala kebusukan, dan se-
luruh a bumi merintih di bawah 
bobot kedurhakaannya.

8 Itu adalah sebuah a kuk besi, 
itu adalah suatu ikatan yang 
kuat; itu adalah borgol, dan ran-
tai, dan belenggu, dan bahkan 
pasung dari neraka.

9 Oleh karena itu adalah ke-
wajiban yang mendesak yang 
menjadi utang kita, bukan ha-
nya kepada istri dan anak kita 
sendiri, tetapi kepada para janda 
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dan anak yatim, yang suami dan 
ayahnya telah a dibunuh di ba-
wah tangan besinya;

10 Yang perbuatan gelap dan 
kelamnya itu cukup untuk mem-
buat neraka sendiri ngeri, dan 
berdiri kaget dan pucat, dan ta-
ngan iblis sendiri gemetar dan 
lumpuh.

11 Dan juga adalah kewajiban 
yang mendesak yang menjadi 
utang kita kepada semua ang-
katan muda, dan kepada semua 
yang murni hatinya—

12 Karena masih ada banyak 
lagi di atas bumi di antara se-
mua sekte, kelompok, dan go-
longan agama, yang a dibutakan 
oleh kelicinan manusia yang cu-
las, yang dengannya mereka me-
nanti untuk menipu, dan yang 
hanya ditahan dari kebenaran 
karena mereka b tidak tahu di 
mana menemukannya—

13 Oleh karena itu, bahwa kita 
hendaknya menghabiskan dan 
menggunakan hidup kita da-
lam membawa pada terang se-
gala a sesuatu dari kegelapan 
yang tersembunyi, yang di-
mana kita mengetahuinya; dan 

itu benar- benar dinyatakan dari 
surga—

14 Maka ini hendaknya dilak-
sanakan dengan kesungguhan 
yang besar.

15 Janganlah biarkan seorang 
pun menganggapnya sebagai 
hal kecil; karena ada banyak 
yang berada di masa depan, ber-
kaitan dengan para orang suci, 
yang bergantung pada hal- hal 
ini.

16  Kamu tahu,  saudara- 
saudara, bahwa sebuah kapal 
yang sangat besar a memperoleh 
manfaat sangat banyak dari se-
buah kemudi yang sangat kecil 
pada waktu ada badai, dengan 
dipertahankan cara kerjanya ter-
hadap angin dan ombak.

17 Oleh karena itu, saudara- 
saudara terkasih yang tersa-
yang, marilah kita a dengan riang 
melakukan segala sesuatu yang 
berada dalam kuasa kita; dan 
kemudian bolehlah kita tetap 
bergeming, dengan keyakinan 
sepenuhnya, untuk melihat b ke-
selamatan dari Allah, dan untuk 
diungkapkannya lengan- Nya.

BAGIAN 124
Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, 
Illinois, 19 Januari 1841. Karena meningkatnya penganiayaan dan 
prosedur tidak sah terhadap mereka oleh para pejabat pemerintah, para 
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Orang Suci telah dipaksa untuk meninggalkan Missouri. Perintah 
pemberantasan yang diterbitkan oleh Lilburn W. Boggs, gubernur 
Missouri, tertanggal 27 Oktober 1838, telah membiarkan mereka 
tanpa alternatif. Pada tahun 1841, ketika wahyu ini diberikan, Kota 
Nauvoo, menduduki tempat dari desa terdahulu Commerce, Illinois, 
telah dibangun oleh para Orang Suci, dan di sinilah kantor pusat 
Gereja telah ditegakkan.

1–14, Joseph Smith diperintahkan 
untuk membuat suatu maklumat 
khusyuk mengenai Injil kepada 
presiden Amerika Serikat, guber
nur, dan penguasa segala bangsa; 
15–21, Hyrum Smith, David W. 
Patten, Joseph Smith Sr., dan yang 
lain di antara yang hidup dan yang 
mati diberkati karena integritas 
dan kebajikan mereka; 22–28, Para 
Orang Suci diperintahkan untuk 
membangun baik sebuah rumah 
penginapan bagi orang asing mau
pun sebuah bait suci di Nauvoo; 
29–36, Baptisan bagi yang mati 
mesti dilaksanakan di dalam bait 
suci; 37–44, Umat Tuhan selalu 
membangun bait suci untuk pe
laksanaan tata cara kudus; 45–55, 
Para Orang Suci dibebaskan dari 
membangun bait suci di Jackson 
County karena penindasan oleh 
musuh mereka; 56–83, Arahan 
diberikan untuk pembangunan 
Wisma Nauvoo; 84–96, Hyrum 
Smith dipanggil untuk menjadi 
bapa bangsa, untuk menerima 
kunci kunci, dan untuk menggan
tikan tempat Oliver Cowdery; 97–
122, William Law dan yang lain 
dinasihati dalam kerja mereka; 
123–145, Para pejabat umum dan 

lokal disebutkan, sekalian dengan 
kewajiban dan pertalian kuorum 
mereka.

Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 
hamba- Ku Joseph Smith, Aku 
sangat berkenan dengan per-
sembahan dan pengakuanmu, 
yang telah kamu buat; karena 
untuk tujuan ini telah Aku ang-
kat kamu, agar Aku boleh mem-
perlihatkan kebijaksanaan- Ku 
melalui a apa yang lemah dari 
bumi.

2 Doa- doamu dapat diterima 
di hadapan- Ku; dan sebagai ja-
waban terhadapnya Aku berfir-
man kepadamu, bahwa kamu 
sekarang dipanggil dengan se-
gera untuk membuat suatu 
maklumat khusyuk mengenai 
Injil- Ku, dan mengenai a pasak 
ini yang telah Aku tanamkan un-
tuk menjadi batu penjuru Sion, 
yang akan digosok dengan keha-
lusan yang menurut kemiripan 
dengan sebuah istana.

3 Maklumat ini akan dibuat 
kepada semua a raja di dunia, 
sampai empat penjuru darinya, 
kepada presiden pilihan yang 
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terhormat, dan para gubernur 
yang berhati mulia dari bangsa 
yang di dalamnya kamu ting-
gal, dan kepada segala bangsa 
di bumi yang terpencar- pencar 
di luar daerah.

4 Biarlah itu ditulis dalam se-
mangat a kelembutan hati dan 
dengan kuasa Roh Kudus, yang 
akan ada padamu pada waktu 
penulisan dari yang sama;

5 Karena akan diberikan kepa-
damu melalui Roh Kudus untuk 
mengetahui kehendak- Ku me-
ngenai para raja dan yang ber-
wenang itu, bahkan apa yang 
akan menimpa mereka pada 
waktu yang akan datang.

6 Karena, lihatlah, Aku ham-
pir meminta kepada mereka un-
tuk mengindahkan terang dan 
kemuliaan Sion, karena waktu 
yang ditentukan telah datang 
untuk mendukungnya.

7 Mintalah kamu, oleh karena 
itu, kepada mereka dengan pe-
makluman yang nyaring, dan 
dengan kesaksianmu, tanpa ta-
kut kepada mereka, karena me-
reka bagaikan a rumput, dan 
segala kemuliaan mereka ba-
gaikan bunga darinya yang se-
gera rontok, agar mereka boleh 
ditinggalkan juga tanpa dalih—

8 Dan agar Aku boleh me-
ngunjungi mereka pada hari pe-
ngunjungan, ketika Aku akan 
menyibakkan muka penutup-  

Ku, untuk menetapkan bagian 
bagi penindas di antara yang 
munafik, dimana ada a kertakan 
gigi, jika mereka menolak para 
hamba- Ku dan kesaksian- Ku 
yang telah Aku ungkapkan ke-
pada mereka.

9 Dan lagi, Aku akan mengun-
jungi dan melunakkan hati me-
reka, banyak dari mereka demi 
kebaikanmu, agar kamu boleh 
menemukan kasih karunia di 
mata mereka, agar mereka boleh 
sampai pada a terang kebenaran, 
dan orang- orang bukan Israel 
pada permuliaan atau pengang-
katan Sion.

10 Karena hari pengunjungan-  
Ku datang selekasnya, pada a jam 
ketika kamu tidak memikirkan-
nya; dan akan di manakah ke-
amanan umat- Ku, dan tempat 
perlindungan bagi mereka yang 
akan tertinggal dari mereka?

11 Bangunlah, hai para raja di 
bumi! Datanglah kamu, hai, da-
tanglah kamu, bersama emasmu 
dan perakmu, untuk perto-
longan umat- Ku, ke rumah para 
putri Sion.

12 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
biarlah hamba- Ku Robert  B. 
Thompson menolongmu untuk 
menulis maklumat ini, karena 
Aku sangat berkenan dengan-
nya, dan bahwa dia hendaknya 
bersamamu;
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13 Biarlah dia, oleh karena itu, 
menyimak nasihatmu, dan Aku 
akan memberkatinya dengan su-
atu perlipatan berkat; biarlah dia 
setia dan benar dalam segala hal 
sejak mulai sekarang, dan dia 
akan menjadi besar di mata- Ku;

14 Tetapi biarlah dia ingat 
bahwa a tugas pengawasannya 
akan Aku tuntut dari tangannya.

15 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, di-
berkatilah hamba- Ku a Hyrum 
Smith; karena Aku, Tuhan, me-
ngasihinya karena b integritas ha-
tinya, dan karena dia mengasihi 
apa yang benar di hadapan- Ku, 
firman Tuhan.

16 Lagi, biarlah hamba- Ku 
John C. Bennett menolongmu 
dengan kerjamu dalam mengi-
rimkan firman- Ku kepada para 
raja dan orang- orang di bumi, 
dan berdiri di dekatmu, bahkan 
kamu hamba- Ku Joseph Smith, 
pada jam kesengsaraan; dan pa-
halanya tidak akan gagal jika dia 
menerima a nasihat.

17 Dan karena kasihnya dia 
akan menjadi besar, karena dia 
akan menjadi milik- Ku jika dia 
melakukan ini, firman Tuhan. 
Aku telah melihat pekerjaan 
yang telah dia lakukan, yang 
Aku terima jika dia lanjutkan, 
dan akan memahkotainya de-
ngan berkat- berkat dan kemu-
liaan yang besar.

18 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu bahwa ada lah 
kehendak- Ku bahwa hamba- Ku 
Lyman Wight hendaknya me-
lanjutkan dalam berkhotbah 
bagi Sion, dalam semangat ke-
lembutan hati, mengakui- Ku di 
hadapan dunia; dan Aku akan 
menopangnya bagaikan di atas 
a sayap burung nasar; dan dia 
akan memperanakkan kemu-
liaan dan kehormatan bagi diri-
nya dan demi nama- Ku.

19 Agar ketika dia akan menye-
lesaikan pekerjaannya Aku bo-
leh menerimanya bagi diri- Ku, 
bahkan seperti yang Aku laku-
kan kepada hamba- Ku a David 
Patten, yang bersama- Ku pada 
waktu ini, dan juga hamba- Ku 
b Edward Partridge, dan juga 
hamba- Ku yang lanjut usia 
c Joseph Smith, Sen., yang duduk 
d bersama Abraham di sisi kanan-
nya, dan diberkati dan kuduslah 
dia, karena dia adalah milik- Ku.

20 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
hamba- Ku George Miller ada-
lah tanpa a tipu daya; dia boleh 
dipercaya karena integritas ha-
tinya, dan karena kasih yang 
dia miliki tentang kesaksian- Ku 
Aku, Tuhan, mengasihinya.

21 Aku oleh karena itu ber-
firman kepadamu, Aku me-
meteraikan ke atas kepalanya 
jabatan a keuskupan, seperti 
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kepada hamba- Ku Edward 
Partridge, agar dia boleh me-
nerima persucian rumah- Ku, 
agar dia boleh memberikan 
berkat- berkat ke atas kepala 
yang miskin dari umat- Ku, fir-
man Tuhan. Janganlah biar-
kan seorang pun meremehkan 
hamba- Ku George, karena dia 
akan menghormati- Ku.

22 Biarlah hamba- Ku George, 
dan hamba- Ku Lyman, dan 
hamba- Ku John Snider, dan 
yang lain, membangun sebuah 
a rumah demi nama- Ku, satu se-
macam itu seperti yang akan 
hamba- Ku Joseph perlihatkan 
kepada mereka, di atas tempat 
yang akan dia perlihatkan ke-
pada mereka juga.

23 Dan itu akan menjadi se-
buah rumah untuk menum-
pang, rumah di mana para orang 
asing boleh datang dari jauh un-
tuk menginap di dalamnya; oleh 
karena itu biarlah itu menjadi 
rumah yang baik, layak untuk 
semua penerimaan, agar a pe-
laku perjalanan yang letih boleh 
menemukan kesehatan dan kea-
manan saat dia akan merenung-
kan firman Tuhan; dan b batu 
penjuru yang telah Aku tetap-
kan bagi Sion.

24 Rumah ini akan menjadi se-
buah hunian yang sehat jika itu 
dibangun demi nama- Ku, dan 
jika pengelola yang akan dite-
tapkan untuknya tidak akan 

membiarkan pencemaran apa 
pun datang ke atasnya. Itu 
hendaknya kudus, atau Tuhan 
Allahmu tidak akan berdiam di 
dalamnya.

25 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah semua orang suci- Ku da-
tang dari jauh.

26 Dan utuslah kamu para 
utusan yang cekatan, ya, para 
utusan terpilih, dan katakan ke-
pada mereka: Datanglah kamu, 
dengan semua emasmu, dan pe-
rakmu, dan batu- batu berhar-
gamu, dan dengan semua benda 
antikmu; dan bersama semua 
yang memiliki pengetahuan ten-
tang benda- benda antik, yang 
akan datang, boleh datang, dan 
membawa pohon berangan, dan 
pohon cemara, dan pohon pinus, 
bersama dengan segala pohon 
yang berharga di bumi;

27 Dan dengan besi, dengan 
tembaga, dan dengan kuningan, 
dan dengan seng, dan dengan 
segala benda berhargamu di 
bumi; dan bangunlah sebuah 
a rumah demi nama- Ku, bagi 
Yang Mahatinggi untuk b ber-
diam di dalamnya.

28 Karena tidak ada suatu tem-
pat pun ditemukan di atas bumi 
ke mana Dia boleh datang dan 
a memulihkan lagi apa yang hi-
lang bagimu, atau yang telah 
Dia ambil, bahkan kegenapan 
imamat.

 22 a A&P 124:56–60.
 23 a Ul. 31:12;  

Mat. 25:35, 38.

  b A&P 124:2.
 27 a A&P 109:5.  

pts Bait Suci.

  b Kel. 25:8;  
A&P 97:15–17.

 28 a pts Pemulihan Injil.
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 29 a A&P 128:13.
  b 1 Kor. 15:29;  

A&P 127:6; 138:33.  
pts Baptis, Baptisan—
Baptisan bagi yang 
mati;  

Keselamatan bagi 
yang Mati.

 31 a A&P 97:10.
 34 a A&P 110:14–16.  

pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 36 a Yes. 4:5–6.
 37 a pts Basuh, 

Pembasuhan.
 38 a Kel. 25:1–9; 33:7.  

pts Kemah Suci.
  b pts Bait Suci.

29 Karena suatu a kolam bap-
tisan tidak ada di atas bumi, 
sehingga mereka, para orang 
suci- Ku, boleh b dibaptis bagi 
mereka yang mati—

30 Karena tata cara ini kepu-
nyaan rumah- Ku, dan tidak da-
pat diterima bagi- Ku, kecuali 
pada masa kemiskinanmu, di-
mana kamu tidak sanggup un-
tuk membangun sebuah rumah 
bagi- Ku.

31 Tetapi Aku memerintah-
kanmu, kamu semua para orang 
suci- Ku, untuk a membangun se-
buah rumah bagi- Ku; dan Aku 
mengabulkan kepadamu waktu 
yang cukup untuk membangun 
sebuah rumah bagi- Ku; dan se-
lama waktu ini baptisanmu akan 
dapat diterima bagi- Ku.

32 Tetapi lihatlah, pada akhir 
dari ketetapan ini baptisanmu 
bagi orang matimu tidak akan 
dapat diterima bagi- Ku; dan 
jika kamu tidak melakukan hal- 
hal ini pada akhir dari ketetapan 
kamu akan ditolak sebagai se-
buah gereja, bersama orang ma-
timu, firman Tuhan Allahmu.

33 Karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
setelah kamu memiliki waktu 
yang cukup untuk membangun 
sebuah rumah bagi- Ku, di mana 
tata cara membaptis bagi yang 
mati adalah tempatnya, dan un-

tuk apa yang sama diselengga-
rakan sejak sebelum pelandasan 
dunia, baptisanmu bagi orang 
matimu tidak dapat diterima 
bagi- Ku;

34 Karena di dalamnya a kunci- 
kunci imamat kudus ditetapkan, 
agar kamu boleh menerima ke-
hormatan dan kemuliaan.

35 Dan setelah waktu ini, bap-
tisanmu bagi yang mati, melalui 
mereka yang terpencar- pencar 
di luar daerah, tidaklah dapat 
diterima bagi- Ku, firman Tuhan.

36 Karena ditetapkan bahwa 
di Sion, dan di pasak- pasaknya, 
dan di Yerusalem, tempat itu 
yang telah Aku tetapkan untuk 
a perlindungan, akan menjadi 
tempat untuk baptisanmu bagi 
orang matimu.

37 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ba-
gaimanakah a pembasuhanmu 
akan dapat diterima bagi- Ku, 
kecuali kamu melaksanakan-
nya di dalam rumah yang telah 
kamu bangun demi nama- Ku?

38 Karena, untuk alasan ini 
Aku memerintahkan Musa agar 
dia hendaknya membangun se-
buah a kemah suci, agar mereka 
hendaknya menyandangnya 
bersama mereka di padang be-
lantara, dan untuk membangun 
sebuah b rumah di tanah yang di-
janjikan, agar tata cara- tata cara 
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itu boleh diungkapkan yang te-
lah disembunyikan sejak sebe-
lum dunia ada.

39 Oleh karena itu, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa a pengurapanmu, dan 
pembasuhanmu, dan b baptisan- 
mu bagi yang mati, dan c perte-
muan khusyukmu, dan tanda 
peringatanmu untuk d pengur-
bananmu melalui para putra 
Lewi, dan untuk sabda ilahimu 
di dalam e tempatmu yang pa-
ling kudus di mana kamu mene-
rima percakapan, dan peraturan 
dan pertimbanganmu, untuk 
awal dari wahyu- wahyu dan 
pelandasan Sion, dan untuk ke-
muliaan, kehormatan, dan pem-
berkahan seluruh warganya, 
ditetapkan melalui tata cara ru-
mah kudus- Ku, yang umat- Ku 
selalu diperintahkan untuk ba-
ngun bagi nama kudus- Ku.

40 Dan sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah 
rumah ini dibangun demi nama-  
Ku, agar Aku boleh mengung-
kapkan tata cara- tata cara- Ku 
di dalamnya kepada umat- Ku;

41 Karena Aku berkenan un-
tuk a mengungkapkan kepada 
gereja- Ku apa yang telah b disem-
bunyikan dari sebelum pelan-
dasan dunia, apa yang berkaitan 
dengan dispensasi c kegenapan 
zaman.

42 Dan a Aku akan memper-
lihatkan kepada hamba- Ku 
Joseph segala sesuatu yang ber-
kaitan dengan rumah ini, dan 
keimamatan darinya, dan tem-
pat yang di atasnya itu akan di-
bangun.

43 Dan kamu akan memba-
ngunnya di atas tempat di mana 
kamu telah merenungkan mem-
bangunnya, karena itu adalah 
bidang tanah yang telah Aku pi-
lih bagimu untuk membangun-
nya.

44 Jika kamu bekerja dengan 
segala dayamu, Aku akan mem-
persucikan bidang tanah itu 
agar dijadikan a kudus.

45 Dan jika umat- Ku akan me-
nyimak suara- Ku, dan suara 
para a hamba- Ku yang telah 
Aku tetapkan untuk memimpin 
umat- Ku, lihatlah, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
mereka tidak akan dipindahkan 
dari tempat mereka.

46 Tetapi jika mereka tidak mau 
menyimak suara- Ku, tidak juga 
suara orang- orang ini yang te-
lah Aku tetapkan, mereka tidak 
akan diberkati, karena mereka 
mencemarkan tanah- Ku yang 
kudus, dan tata cara kudus, dan 
piagam- Ku, dan firman- Ku yang 
kudus yang Aku berikan kepada 
mereka.

47 Dan akan terjadi bahwa jika 

 39 a Kel. 29:7.  
pts Mengurapi.

  b pts Tata Cara—Tata 
cara perwakilan.

  c A&P 88:117.
  d A&P 13; 84:31; 128:24;  

JS—S 1:69.
  e Yeh. 41:4;  

A&P 45:32; 87:8;  
101:22.

 41 a PK 1:9.
  b A&P 121:26–32.

  c Ef. 1:9–10;  
A&P 27:13; 112:30.

 42 a A&P 95:14–17.
 44 a pts Kudus.
 45 a A&P 1:38.  

pts Nabi.
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 47 a pts Sumpah.
 48 a Ul. 28:15.
 49 a pts Ketekunan.
  b A&P 56:4; 137:9.

 50 a Mosia 12:1.
  b Ul. 5:9;  

A&P 98:46–47.
  c pts Pertobatan.

 51 a A&P 115:11.
  b pts Jackson County, 

Missouri (AS).
 52 a A&P 121:11–23.

kamu membangun sebuah ru-
mah demi nama- Ku, dan tidak 
melakukan apa yang Aku fir-
mankan, Aku tidak akan me-
laksanakan a sumpah yang Aku 
buat kepadamu, tidak juga me-
menuhi janji- janji yang kamu 
harapkan dari tangan- Ku, fir-
man Tuhan.

48 Karena a alih- alih berkat, 
kamu, melalui pekerjaanmu 
sendiri, membawa kutukan, 
kemurkaan, keberangan, dan 
penghakiman ke atas kepalamu 
sendiri, melalui kebodohanmu, 
dan melalui segala kekeji-
anmu, yang kamu jalankan di 
hadapan- Ku, firman Tuhan.

49 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa ketika Aku memberikan 
sebuah perintah kepada anak 
manusia siapa pun untuk me-
lakukan suatu pekerjaan demi 
nama- Ku, dan anak manusia itu 
pergi dengan segala daya me-
reka dan dengan segala yang 
mereka miliki untuk melaksa-
nakan pekerjaan itu, dan tidak 
menghentikan a ketekunan me-
reka, dan musuh mereka me-
nyerang mereka dan merintangi 
mereka dari melaksanakan pe-
kerjaan itu, lihatlah, adalah pa-
tut menurut- Ku untuk tidak lagi 
b menuntut pekerjaan itu dari ta-
ngan anak manusia, tetapi me-
nerima persembahan mereka.

50 Dan kedurhakaan dan pe-
langgaran terhadap hukum dan 
perintah- Ku yang kudus akan 
Aku a kunjungkan ke atas ke-
pala mereka yang merintangi 
pekerjaan- Ku, sampai b angkatan 
ketiga dan keempat, sepanjang 
mereka c tidak bertobat, dan 
membenci- Ku, firman Tuhan 
Allah.

51 Oleh karena itu, karena 
alasan ini telah Aku terima per-
sembahan dari mereka yang 
Aku perintahkan untuk mem-
bangun sebuah kota dan se-
buah a rumah demi nama- Ku, di 
b Jackson County, Missouri, dan 
dirintangi oleh musuh mereka, 
firman Tuhan Allahmu.

52 Dan Aku akan menjawab 
a penghakiman, kemurkaan, dan 
keberangan, ratapan, dan ke-
pedihan, dan kertakan gigi ke 
atas kepala mereka, sampai 
angkatan ketiga dan keempat, 
sepanjang mereka tidak berto-
bat, dan membenci- Ku, firman 
Tuhan Allahmu.

53 Dan ini Aku jadikan se-
buah contoh bagimu, untuk pe-
lipuranmu mengenai mereka 
semua yang telah diperintah-
kan untuk melakukan suatu 
pekerjaan dan telah dirintangi 
oleh tangan musuh mereka, dan 
oleh penindasan, firman Tuhan 
Allahmu.

54 Karena Aku adalah Tuhan 
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Allahmu, dan akan menyelamat-
kan mereka semua dari saudara- 
saudaramu yang telah a murni 
hatinya, dan telah b dibunuh di 
tanah Missouri, firman Tuhan.

55 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Aku 
memerintahkanmu lagi untuk 
membangun sebuah a rumah 
demi nama- Ku, bahkan di tem-
pat ini, agar kamu boleh b mem-
buktikan dirimu kepada- Ku 
bahwa kamu setia dalam segala 
hal apa pun yang Aku perintah-
kan kepadamu, agar Aku boleh 
memberkatimu, dan memahko-
taimu dengan kehormatan, ke-
bakaan, dan kehidupan kekal.

56 Dan sekarang, Aku berfirman 
kepadamu, berkaitan dengan 
a rumah tumpangan- Ku yang te-
lah Aku perintahkan kepadamu 
untuk bangun untuk tumpangan 
orang- orang asing, biarlah itu di-
bangun demi nama- Ku, dan bi-
arlah nama- Ku dinamakan ke 
atasnya, dan biarlah hamba- Ku 
Joseph dan keluarganya memi-
liki tempat di dalamnya, dari 
angkatan ke angkatan.

57 Karena pengurapan ini te-
lah Aku taruh ke atas kepala-
nya, agar berkatnya akan juga 
ditaruh ke atas kepala anak cu-
cunya setelah dia.

58 Dan seperti yang Aku fir-
mankan kepada a Abraham me-
ngenai kaum- kaum di bumi, 

demikian pula Aku berfirman 
kepada hamba- Ku Joseph: Da-
lam dirimu dan dalam b benih ke-
turunanmu kaum di bumi akan 
diberkati.

59 Oleh karena itu, biarlah 
hamba- Ku Joseph dan benih ke-
turunannya setelah dia memi-
liki tempat di rumah itu, dari 
angkatan ke angkatan, selama- 
lamanya, firman Tuhan.

60 Dan biarlah nama rumah itu 
disebut Wisma Nauvoo; dan bi-
arlah itu menjadi sebuah hunian 
yang menyenangkan bagi orang, 
dan suatu tempat peristirahatan 
bagi pelaku perjalanan yang le-
tih, agar dia boleh merenungkan 
kemuliaan Sion, dan kemuliaan 
dari ini, batu penjuru darinya;

61 Agar dia boleh menerima 
juga nasihat dari mereka yang 
telah Aku tentukan untuk men-
jadi bagaikan a tanaman termasy-
hur, dan bagaikan para b penjaga 
atas temboknya.

62 Lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku George Miller, 
dan hamba- Ku Lyman Wight, 
dan hamba- Ku John Snider, dan 
hamba- Ku Peter Haws, menga-
tur diri mereka, dan menetapkan 
salah seorang dari mereka untuk 
menjadi presiden atas kuorum 
mereka untuk tujuan memba-
ngun rumah itu.

63 Dan mereka hendaknya 

 54 a pts Murni, 
Kemurnian.

  b A&P 98:13; 103:27–28.
 55 a A&P 127:4.
  b Abr. 3:25.

 56 a A&P 124:22–24.
 58 a Kej. 12:3; 22:18;  

Abr. 2:11.  
pts Abraham.

  b A&P 110:12.  

pts Perjanjian 
Abraham.

 61 a Yes. 61:3;  
Yeh. 34:29.

  b pts Berjaga.
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 71 a Gal. 6:7.

membentuk suatu undang- 
undang dasar, yang dengannya 
mereka boleh menerima saham 
untuk pembangunan rumah itu.

64 Dan mereka tidak akan me-
nerima kurang daripada lima 
puluh dolar untuk selembar sa-
ham atas rumah itu, dan mereka 
akan diizinkan untuk menerima 
lima belas ribu dolar dari satu 
orang siapa pun untuk saham 
atas rumah itu.

65 Tetapi mereka tidak akan di-
izinkan untuk menerima saham 
di atas lima belas ribu dolar dari 
satu orang siapa pun.

66 Dan mereka tidak akan di-
izinkan untuk menerima di ba-
wah lima puluh dolar untuk 
selembar saham dari satu orang 
siapa pun atas rumah itu.

67 Dan mereka tidak akan di-
izinkan untuk menerima siapa 
pun, sebagai seorang pemegang 
saham atas rumah ini, kecuali 
orang yang sama akan memba-
yar sahamnya ke dalam tangan 
mereka pada waktu dia mene-
rima saham;

68 Dan sebanding dengan jum-
lah saham yang dia bayarkan ke 
dalam tangan mereka dia hen-
daknya menerima saham atas 
rumah itu; tetapi jika dia tidak 
membayar apa pun ke dalam ta-
ngan mereka dia hendaknya ti-
dak menerima saham apa pun 
atas rumah itu.

69 Dan jika siapa pun memba-
yar saham ke dalam tangan me-
reka itu akan menjadi saham 

atas rumah itu, bagi dirinya, dan 
bagi angkatannya setelah dia, 
dari angkatan ke angkatan, se-
jauh dia dan ahli warisnya akan 
memegang saham itu, dan tidak 
menjual atau memindahkan hak 
saham itu dari tangan mereka 
dengan kehendak dan tindakan 
bebas mereka sendiri, jika kamu 
mau melakukan kehendak- Ku, 
firman Tuhan Allahmu.

70 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
hamba- Ku George Miller, dan 
hamba- Ku Lyman Wight, dan 
hamba- Ku John Snider, dan 
hamba- Ku Peter Haws, mene-
rima saham apa pun ke dalam 
tangan mereka, dengan uang, 
atau dengan harta milik dimana 
mereka menerima nilai uang 
yang sebenarnya, mereka hen-
daknya tidak menilap bagian 
apa pun dari saham itu untuk 
tujuan lain apa pun, kecuali atas 
rumah itu.

71 Dan jika mereka menilap 
bagian apa pun dari saham itu 
di tempat lain mana pun, kecu-
ali atas rumah itu, tanpa perse-
tujuan pemegang saham, dan 
tidak membayar kembali em-
pat kali lipat untuk saham yang 
mereka tilap di tempat yang lain 
mana pun, kecuali atas rumah 
itu, mereka akan terkutuk, dan 
akan dipindahkan dari tempat 
mereka, firman Tuhan Allah; ka-
rena Aku, Tuhan, adalah Allah, 
dan tidak dapat a diejek dalam 
apa pun dari hal- hal ini.
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72 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, biarlah hamba-  
Ku Joseph membayar saham 
ke dalam tangan mereka untuk 
pembangunan rumah itu, se-
perti yang tampaknya baik ba-
ginya; tetapi hamba- Ku Joseph 
tidak dapat membayar saham 
di atas lima belas ribu dolar atas 
rumah itu, tidak juga di bawah 
lima puluh dolar; tidak juga da-
pat orang lain siapa pun, firman 
Tuhan.

73 Dan ada orang lain juga 
yang berniat untuk mengetahui 
kehendak- Ku mengenai mereka, 
karena mereka telah menanya-
kannya dari tangan- Ku.

74 Oleh karena itu, Aku ber-
firman kepadamu mengenai 
hamba- Ku Vinson Knight, jika 
dia mau melakukan kehendak-  
Ku biarlah dia menaruh saham 
ke dalam rumah itu bagi dirinya, 
dan bagi angkatannya setelah 
dia, dari angkatan ke angkatan.

75 Dan biarlah dia mengang-
kat suaranya lama dan nyaring, 
di tengah orang- orang, untuk 
a membela perkara yang miskin 
dan yang membutuhkan; dan 
janganlah biarkan dia lalai, ti-
dak juga biarkan hatinya mele-
mah; dan Aku akan b menerima 
persembahannya, karena itu ti-
dak akan bagi- Ku seperti per-
sembahan Kain, karena dia akan 
menjadi milik- Ku, firman Tuhan.

76 Biarlah keluarganya ber-
sukacita dan memalingkan 
hati mereka dari kesengsaraan; 

karena Aku telah memilihnya 
dan mengurapinya, dan dia 
akan dihormati di tengah ke-
luarganya, karena Aku akan 
mengampuni segala dosanya, 
firman Tuhan. Amin.

77 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, biarlah hamba-  
Ku Hyrum menaruh saham ke 
dalam rumah itu seperti yang 
tampaknya baik baginya, bagi 
dirinya dan angkatannya setelah 
dia, dari angkatan ke angkatan.

78 Biarlah hamba- Ku Isaac 
Galland menaruh saham ke da-
lam rumah itu; karena Aku, 
Tuhan, mengasihinya untuk pe-
kerjaan yang telah dia lakukan, 
dan akan mengampuni segala 
dosanya; oleh karena itu, biar-
lah dia diingat untuk suatu ke-
pemilikan atas rumah itu dari 
angkatan ke angkatan.

79 Biarlah hamba- Ku Isaac 
Galland ditetapkan di antara 
kamu, dan ditahbiskan oleh 
hamba- Ku William Marks, dan 
diberkati olehnya, untuk pergi 
bersama hamba- Ku Hyrum un-
tuk merampungkan pekerjaan 
yang akan hamba- Ku Joseph 
tunjukkan kepada mereka, dan 
mereka akan diberkati dengan 
sangat.

80 Biarlah hamba- Ku William 
Marks membayar saham ke da-
lam rumah itu, seperti yang 
tampaknya baik baginya, bagi 
dirinya dan angkatannya, dari 
angkatan ke angkatan.

81 Biarlah hamba- Ku Henry G. 

 75 a Ams. 31:9.   b Kej. 4:4–5; Musa 5:18–28.
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 84 a Kel. 32:2–4.
 85 a Luk. 9:62.
 86 a Why. 14:13.  

pts Firdaus;  
Istirahat.

 87 a Yoh. 14:15.
  b A&P 121:8; 122:7.
 88 a pts Ke- Allah- an—

Allah Roh Kudus.
 89 a A&P 78:3.

  b yaitu Terjemahan 
Joseph Smith 
terhadap Alkitab.

Sherwood membayar saham ke 
dalam rumah itu, seperti yang 
tampaknya baik baginya, bagi 
dirinya dan benih keturunan-
nya setelah dia, dari angkatan 
ke angkatan.

82 Biarlah hamba- Ku William 
Law membayar saham ke da-
lam rumah itu, bagi dirinya dan 
benih keturunannya setelah dia, 
dari angkatan ke angkatan.

83 Jika dia mau melakukan 
kehendak- Ku janganlah biar-
kan dia membawa keluarganya 
ke wilayah- wilayah sebelah ti-
mur, bahkan ke Kirtland; wa-
laupun demikian, Aku, Tuhan, 
akan membangun Kirtland, te-
tapi Aku, Tuhan, telah memper-
siapkan pencambukan untuk 
penghuninya.

84 Dan bersama hamba- Ku 
Almon Babbitt, ada banyak hal 
yang dengannya Aku tidak se-
nang; lihatlah, dia menginginkan 
untuk menegakkan nasihatnya 
alih- alih nasihat yang telah Aku 
tetapkan, bahkan yang dari Pre-
sidensi Gereja- Ku; dan dia men-
dirikan sebuah a anak lembu 
emas untuk ibadat umat- Ku.

85 Janganlah biarkan seorang 
pun a pergi dari tempat ini yang 
telah datang ke sini berikh-
tiar untuk menaati perintah- 
perintah- Ku.

86 Jika mereka tinggal di sini 
biarlah mereka hidup bagi- Ku; 

dan jika mereka mati biarlah 
mereka mati bagi- Ku; karena 
mereka akan a beristirahat dari 
segala kerja mereka di sini, dan 
akan melanjutkan pekerjaan me-
reka.

87 Oleh karena itu, biarlah 
hamba- Ku William menaruh 
kepercayaannya kepada- Ku, 
dan berhenti untuk takut me-
ngenai keluarganya, karena 
penyakit di tanah ini. Jika 
kamu a mengasihi- Ku, taatilah 
perintah- perintah- Ku; dan pe-
nyakit di tanah ini akan b bera-
kibat baik pada kemuliaanmu.

88 Biarlah hamba- Ku William 
pergi dan mempermaklumkan 
Injil abadi- Ku dengan suara 
nyaring, dan dengan sukacita 
yang besar, sebagaimana dia 
akan digerakkan oleh a Roh- Ku, 
kepada penghuni Warsaw, dan 
juga kepada penghuni Carthage, 
dan juga kepada penghuni 
Burlington, dan juga kepada 
penghuni Madison, dan me-
nunggu dengan sabar dan de-
ngan tekun untuk petunjuk 
lebih lanjut pada konferensi 
umum- Ku, firman Tuhan.

89 Jika dia mau melakukan 
kehendak- Ku biarlah dia se-
jak mulai sekarang menyimak 
nasihat hamba- Ku Joseph, dan 
dengan kepemilikannya menun-
jang a perkara yang miskin, dan 
menerbitkan b terjemahan baru 
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dari firman- Ku yang kudus ke-
pada penghuni bumi.

90 Dan jika dia mau melakukan 
ini Aku akan a memberkatinya 
dengan suatu perlipatan berkat, 
agar dia tidak akan ditinggal-
kan, tidak juga benih keturunan-
nya ditemukan b mengemis roti.

91 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku William di-
tetapkan, ditahbiskan, dan 
diurapi, sebagai penasihat bagi 
hamba- Ku Joseph, mengganti-
kan tempat hamba- Ku Hyrum, 
agar hamba- Ku Hyrum boleh 
mengambil jabatan Imamat dan 
a Bapa Bangsa, yang ditetapkan 
kepadanya oleh ayahnya, me-
lalui berkat dan juga melalui  
hak;

92 Sehingga sejak mulai seka-
rang dia akan memegang kunci- 
kunci a berkat bapa bangsa ke 
atas kepala seluruh umat- Ku,

93 Agar siapa pun yang dia 
berkati akan diberkati, dan siapa 
pun yang dia a kutuk akan diku-
tuk; agar apa pun yang akan dia 
b ikat di atas bumi akan terikat di 
surga; dan apa pun yang akan 
dia lepas di atas bumi akan ter-
lepas di surga.

94 Dan sejak mulai waktu 
ini Aku menetapkan baginya 
bahwa dia boleh menjadi nabi, 
dan a pelihat, dan pewahyu 

bagi gereja- Ku, seperti juga 
hamba- Ku Joseph;

95 Agar dia boleh bertindak 
bersama- sama juga dengan 
hamba- Ku Joseph; dan bahwa 
dia akan menerima nasihat dari 
hamba- Ku Joseph, yang akan 
memperlihatkan kepadanya 
a kunci- kunci yang dengannya 
dia boleh meminta dan me-
nerima, dan dimahkotai de-
ngan berkat, dan kemuliaan, 
dan kehormatan, dan imamat, 
dan karunia keimamatan yang 
sama, yang pada suatu kali di-
berikan ke atas dia yang ada-
lah hamba- Ku b Oliver Cowdery;

96 Agar hamba- Ku Hyrum 
boleh memberikan kesaksian 
tentang apa yang akan Aku per-
lihatkan kepadanya, agar nama-
nya boleh disimpan sebagai 
ingatan terhormat dari angkatan 
ke angkatan, selama- lamanya.

97 Biarlah hamba- Ku William 
Law juga menerima kunci- 
kunci yang melaluinya dia bo-
leh meminta dan menerima 
berkat- berkat; biarlah dia men-
jadi a rendah hati di hadapan- Ku, 
dan tanpa b tipu daya, dan dia 
akan menerima Roh- Ku, bah-
kan c Penghibur, yang akan me-
nyatakan kepadanya kebenaran 
akan segala hal, dan akan mem-
berikannya, pada jam yang te-
pat, apa yang akan dia katakan.

 90 a pts Berkat.
  b Mzm. 37:25.
 91 a A&P 107:39–40.  

pts Bapa Bangsa.
 92 a pts Berkat Bapa 

Bangsa.

 93 a A&P 132:45–47.
  b Mat. 16:19.  

pts Pemeteraian.
 94 a A&P 107:91–92.  

pts Pelihat.
 95 a A&P 6:28.

  b pts Oliver Cowdery.
 97 a pts Rendah Hati, 

Kerendahhatian.
  b pts Tipu Daya.
  c pts Penghibur.
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 98 a Mrk. 16:17–18.  
pts Karunia Roh.

  b pts Penyembuhan.
 99 a A&P 84:71–73.

  b Kel. 19:4;  
Yes. 40:31.

 103 a pts Sidney Rigdon.
 104 a Kel. 4:14–16;  

2 Ne. 3:17–18;  
A&P 100:9–11.

98 Dan a tanda- tanda ini akan 
mengikutinya—dia akan b me-
nyembuhkan yang sakit, dia 
akan mengusir iblis, dan akan 
dibebaskan dari mereka yang 
akan memberikan kepadanya 
racun yang mematikan;

99 Dan dia akan dituntun pada 
jalan ke mana a ular beracun 
tidak dapat menyambar tu-
mitnya, dan dia akan membum-
bung tinggi dalam b khayalan 
pikirannya bagaikan di atas sa-
yap burung nasar.

100 Dan bagaimanapun jika 
Aku menghendaki bahwa dia 
akan membangkitkan yang mati, 
janganlah biarkan dia menahan 
suaranya.

101 Oleh karena itu, biarlah 
hamba- Ku William berseru de-
ngan nyaring dan tidak mena-
han diri, dengan sukacita dan 
kesukacitaan, dan dengan ho-
sana kepada Dia yang duduk di 
atas takhta selama- lamanya, fir-
man Tuhan Allahmu.

102 Lihatlah,  Aku berfir-
man kepadamu, Aku memi-
liki suatu misi yang tersimpan 
bagi hamba- Ku William, dan 
hamba- Ku Hyrum, dan ha-
nya bagi mereka; dan biarlah 
hamba- Ku Joseph tinggal di ru-
mah, karena dia dibutuhkan. 
Sisanya akan Aku perlihatkan 
kepadamu setelah ini. Demiki-
anlah. Amin.

103 Dan lagi,  sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
jika hamba- Ku a Sidney mau 
melayani- Ku dan menjadi pe-
nasihat bagi hamba- Ku Joseph, 
biarlah dia bangkit dan datang 
dan berdiri pada jabatan pe-
manggilannya, dan merendah-
kan hatinya di hadapan- Ku.

104 Dan jika dia akan memper-
sembahkan kepada- Ku suatu 
persembahan yang dapat dite-
rima, dan pengakuan, dan tetap 
tinggal bersama umat- Ku, lihat-
lah, Aku, Tuhan Allahmu, akan 
menyembuhkannya sehingga 
dia akan disembuhkan; dan dia 
akan mengangkat suaranya lagi 
di atas gunung- gunung, dan 
menjadi a juru bicara di hadapan 
muka- Ku.

105 Biarlah dia datang dan 
menempatkan keluarganya di 
lingkungan yang di dalamnya 
hamba- Ku Joseph bertempat 
tinggal.

106 Dan dalam semua perjalan-
annya biarlah dia mengangkat 
suaranya bagaikan dengan su-
ara sangkakala, dan memperi-
ngatkan penghuni bumi untuk 
melarikan diri dari kemurkaan 
yang akan datang.

107 Biarlah dia membantu 
hamba- Ku Joseph, dan juga 
biarlah hamba- Ku William 
Law membantu hamba- Ku 
Joseph, dalam membuat suatu 
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a maklumat khusyuk kepada 
para raja di bumi, bahkan seperti 
yang sebelumnya telah Aku fir-
mankan kepadamu.

108 Jika hamba- Ku Sidney 
mau melakukan kehendak- Ku, 
janganlah biarkan dia me-
mindahkan keluarganya ke 
a wilayah- wilayah sebelah timur, 
tetapi biarlah dia mengganti 
hunian mereka, bahkan seperti 
yang telah Aku firmankan.

1 0 9   L i h a t l a h ,  b u k a n l a h 
kehendak- Ku bahwa dia akan 
berupaya untuk menemukan ke-
amanan dan perlindungan dari 
kota yang telah Aku tetapkan 
bagimu, bahkan Kota a Nauvoo.

110 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, bahkan seka-
rang, jika dia akan menyimak 
suara- Ku, akan baiklah dengan-
nya. Demikianlah. Amin.

111 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku Amos Davies 
membayar saham ke dalam ta-
ngan mereka yang telah Aku 
tetapkan untuk membangun se-
buah rumah untuk tumpangan, 
bahkan Wisma Nauvoo.

112 Ini biarlah dia lakukan 
jika dia menghendaki memper-
oleh suatu kepemilikan; dan bi-
arlah dia menyimak nasihat 
hamba- Ku Joseph, dan bekerja 
dengan tangannya sendiri agar 
dia boleh mendapatkan rasa per-
caya orang- orang.

113 Dan ketika dia akan mem-
buktikan dirinya setia dalam se-
gala hal yang akan dipercayakan 
pada pengurusannya, ya, bah-
kan beberapa hal, dia akan di-
jadikan a penguasa atas banyak 
hal;

114 Biarlah dia oleh karena itu 
a merendahkan dirinya agar dia 
boleh dipermuliakan. Demiki-
anlah. Amin.

115 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
hamba- Ku Robert D. Foster mau 
mematuhi suara- Ku, biarlah 
dia membangun sebuah rumah 
bagi hamba- Ku Joseph, menu-
rut kontrak yang telah dia buat 
dengannya, ketika pintu akan 
dibukakan baginya dari waktu 
ke waktu.

116 Dan biarlah dia bertobat 
dari segala kebodohannya, dan 
mengenakan pada dirinya a ka-
sih amal; dan berhenti untuk 
melakukan kejahatan, dan me-
ngesampingkan segala pembi-
caraannya yang keras;

117 Dan membayar saham juga 
ke dalam tangan kuorum Wisma 
Nauvoo, bagi dirinya dan bagi 
angkatannya setelah dia, dari 
angkatan ke angkatan.

118 Dan menyimak nasihat 
hamba- Ku Joseph, dan Hyrum, 
dan William Law, dan kepada 
yang berwenang yang telah Aku 
panggil untuk meletakkan lan-
dasan Sion; dan akan baiklah 

 107 a A&P 124:2–4.
 108 a A&P 124:82–83.
 109 a pts Nauvoo, 

Illinois (AS).
 113 a Mat. 25:14–30.
 114 a Mat. 23:12;  

A&P 101:42.
 116 a Kol. 3:14.  

pts Kasih Amal.
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 120 a Mat. 5:37;  
A&P 98:7.

 123 a pts Jabatan.
  b pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  c pts Imamat 

Melkisedek.
 124 a pts Bapa Bangsa.
  b pts Pemeteraian.
  c A&P 76:53; 88:3–4.  

pts Roh Kudus 
yang Dijanjikan.

  d Ef. 4:30.
  e Why. 3:10.
 125 a A&P 21:1.  

pts Pelihat.

dengannya selama- lamanya. De-
mikianlah. Amin.

119 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ja-
nganlah biarkan seorang pun 
membayar saham ke kuo-
rum Wisma Nauvoo kecuali 
dia akan menjadi orang yang 
percaya pada Kitab Mormon, 
dan wahyu- wahyu yang telah 
Aku berikan kepadamu, firman 
Tuhan Allahmu;

120 Karena apa yang a lebih 
atau kurang daripada ini datang 
dari yang jahat, dan akan diser-
tai dengan kutukan dan bukan 
berkat, firman Tuhan Allahmu. 
Demikianlah. Amin.

121 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah kuorum Wisma Nauvoo 
memperoleh suatu imbalan 
jasa upah yang adil untuk se-
mua kerja mereka yang mereka 
lakukan dalam membangun 
Wisma Nauvoo; dan biarlah 
upah mereka seperti yang akan 
disepakati di antara diri me-
reka, berkaitan dengan harga  
darinya.

122 Dan biarlah setiap orang 
yang membayar saham me-
nanggung bagiannya dari upah 
mereka, jika mestilah perlu, un-
tuk tunjangan mereka, firman 
Tuhan; jika tidak, kerja mereka 
akan diperhitungkan bagi me-

reka untuk saham atas rumah 
itu. Demikianlah. Amin.

123 Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, Aku seka-
rang memberi kepadamu para 
a pejabat yang termasuk dalam 
Imamat- Ku, agar kamu boleh 
memegang b kunci- kunci dari-
nya, bahkan Imamat yang me-
nurut tata tertib c Melkisedek, 
yang adalah menurut tata tertib 
Putra Tunggal- Ku.

124 Pertama, Aku memberi 
kepadamu Hyrum Smith un-
tuk menjadi seorang a bapa 
bangsa bagimu, untuk meme-
gang b pemeteraian berkat- berkat 
gereja- Ku, bahkan Roh Kudus 
yang c dijanjikan, yang dengan-
nya kamu d dimeteraikan pada 
hari penebusan, agar kamu bo-
leh tidak jatuh terlepas dari e jam 
godaan yang boleh datang ke 
atas dirimu.

125 Aku memberi kepadamu 
hamba- Ku Joseph untuk men-
jadi penatua ketua atas seluruh 
gereja- Ku, untuk menjadi pe-
nerjemah, pewahyu, a pelihat, 
dan nabi.

126 Aku memberi kepada-
nya sebagai para penasihat 
hamba- Ku Sidney Rigdon dan 
hamba- Ku William Law, agar 
orang- orang ini boleh mem-
bentuk sebuah kuorum dan 
Pres idens i  Utama,  untuk 
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menerima a sabda ilahi bagi  
seluruh gereja.

127 Aku memberi kepadamu 
hamba- Ku a Brigham Young un-
tuk menjadi presiden atas de-
wan Dua Belas yang melakukan 
perjalanan;

128 Yang a Dua Belas itu meme-
gang kunci- kunci untuk mem-
buka wewenang kerajaan- Ku 
atas empat penjuru bumi, dan 
setelah itu untuk b mengirim 
firman- Ku kepada setiap makh-
luk.

129 Mereka adalah Heber C. 
Kimball, Parley P. Pratt, Orson 
Pratt, Orson Hyde, William 
Smith, John Taylor, John  E. 
Page, Wilford Woodruff, Willard 
Richards, George A. Smith;

130 a David Patten telah Aku 
b ambil bagi diri- Ku; lihatlah, 
imamatnya tak seorang pun 
mengambilnya darinya; tetapi, 
sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, yang lain boleh dite-
tapkan pada pemanggilan yang 
sama.

131 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, Aku memberi ke-
padamu suatu a dewan tinggi, 
untuk batu penjuru Sion—

132  Ya i tu ,  Samuel  Ben t , 
Henry G. Sherwood, George W. 
Harris, Charles C. Rich, Thomas 
Grover, Newel Knight, David 
Dort, Dunbar Wilson—Seymour 
Brunson telah Aku ambil bagi 
diri- Ku; tak seorang pun meng-

ambil imamatnya, tetapi yang 
lain boleh ditetapkan pada ima-
mat yang sama sebagai peng-
gantinya; dan sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bi-
arlah hamba- Ku Aaron Johnson 
ditahbiskan pada pemanggilan 
ini sebagai penggantinya—
David Fullmer, Alpheus Cutler, 
William Huntington.

133 Dan lagi, Aku memberi 
kepadamu Don C. Smith untuk 
menjadi presiden atas kuorum 
imam tinggi;

134 Yang tata cara itu diben-
tuk untuk tujuan menjadikan 
memenuhi syarat mereka yang 
akan ditetapkan sebagai pre-
siden tetap atau hamba atas 
a pasak- pasak berbeda yang 
terpencar- pencar di luar daerah;

135 Dan mereka boleh melaku-
kan perjalanan juga jika mereka 
pilih, tetapi sebaliknya ditah-
biskan sebagai presiden tetap; 
inilah jabatan pemanggilan me-
reka, firman Tuhan Allahmu.

136 Aku memberikan kepada-
nya Amasa Lyman dan Noah 
Packard sebagai penasihat, agar 
mereka boleh mengetuai kuo-
rum imam tinggi gereja- Ku, fir-
man Tuhan.

137 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, Aku memberi ke-
padamu John A. Hicks, Samuel 
Williams, dan Jesse Baker, yang 
imamatnya adalah untuk me-
ngetuai kuorum a penatua, yang 

 126 a A&P 90:4–5.
 127 a pts Brigham Young.
 128 a pts Rasul.
  b Mrk. 16:15.

 130 a pts David W. Patten.
  b A&P 124:19.
 131 a pts Dewan Tinggi.
 134 a pts Pasak.

 137 a A&P 107:11–12, 89–90.  
pts Kuorum;  
Penatua.
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 138 a pts Tujuh Puluh.
 141 a A&P 68:14; 107:15.
  b pts Ajaran dan 

Perjanjian.
 143 a Ef. 4:11–14.
 144 a A&P 26:2.  

pts Persetujuan 
Bersama.

kuorum itu dibentuk untuk pe-
layan rohani tetap; walaupun 
demikian mereka boleh melaku-
kan perjalanan, namun mereka 
ditahbiskan untuk menjadi pela-
yan rohani tetap bagi gereja- Ku, 
firman Tuhan.

138 Dan lagi, Aku memberi ke-
padamu Joseph Young, Josiah 
Butterfield, Daniel Miles, Henry 
Herriman, Zera Pulsipher, Levi 
Hancock, James Foster, untuk 
mengetuai kuorum a tujuh pu-
luh;

139 Yang kuorum itu dibentuk 
bagi para penatua yang melaku-
kan perjalanan untuk memberi-
kan kesaksian tentang nama- Ku 
di seluruh dunia, ke mana pun 
dewan tinggi yang melakukan 
perjalanan, para rasul- Ku, akan 
mengutus mereka untuk mem-
persiapkan sebuah jalan di ha-
dapan muka- Ku.

140 Perbedaan antara kuorum 
ini dan kuorum penatua adalah 
bahwa yang satu mesti mela-
kukan perjalanan secara berke-
lanjutan, dan yang lain mesti 
mengetuai jemaat dari waktu 
ke waktu; yang satu memiliki 
tanggung jawab mengetuai dari 
waktu ke waktu, dan yang lain 
tidak memiliki tanggung ja-
wab mengetuai, firman Tuhan 
Allahmu.

141 Dan lagi,  Aku berfir-
man kepadamu, Aku memberi 

kepadamu Vinson Knight, 
Samuel H. Smith, dan Shadrach 
Roundy, jika dia mau meneri-
manya, untuk mengetuai a ke-
uskupan; suatu pengetahuan 
tentang keuskupan tersebut di-
berikan kepadamu dalam kitab 
b Ajaran dan Perjanjian.

142 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, Samuel Rolfe dan 
penasihatnya untuk imam, dan 
presiden pengajar dan penasi-
hatnya, dan juga presiden dia-
ken dan penasihatnya, dan juga 
presiden pasak dan penasihat-
nya.

143 Jabatan- jabatan di atas te-
lah Aku berikan kepadamu, dan 
kunci- kunci darinya, untuk per-
tolongan dan untuk pengaturan, 
untuk pekerjaan pelayanan dan 
a penyempurnaan para orang 
suci- Ku.

144 Dan sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu, bahwa 
kamu hendaknya mengisi se-
mua jabatan ini dan a menyetujui 
nama- nama itu yang telah Aku 
sebutkan, atau bila tidak, tidak 
menyetujui mereka pada konfe-
rensi umum- Ku;

145 Dan agar kamu hendaknya 
mempersiapkan ruangan un-
tuk semua jabatan ini di dalam 
rumah- Ku ketika kamu memba-
ngunnya demi nama- Ku, firman 
Tuhan Allahmu. Demikianlah. 
Amin.
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BAGIAN 125
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, 
Illinois, Maret 1841, mengenai para Orang Suci di Teritorial Iowa.

125 2 a pts Yesus Kristus—
Mengambil nama 
Yesus Kristus ke 

   atas diri kita.
 3 a pts Zarahemla.
 4 a yaitu Nashville, 

   Lee County, Iowa.
  b pts Pasak.
126 1 a pts Brigham Young.

1–4, Para Orang Suci mesti mem
bangun kota kota dan berkumpul 
ke pasak pasak Sion.

Apakah kehendak Tuhan me-
ngenai para orang suci di Teri-
torial Iowa?

2 Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan, Aku berfir-
man kepadamu, jika mereka 
yang a menyebut diri mereka 
dengan nama- Ku dan sedang 
berikhtiar untuk menjadi para 
orang suci- Ku, jika mereka mau 
melakukan kehendak- Ku dan 
menaati perintah- perintah- Ku 
mengenai mereka, biarlah me-
reka berkumpul bersama ke 
tempat- tempat yang akan Aku 
tetapkan bagi mereka mela-
lui hamba- Ku Joseph, dan 

membangun kota- kota demi 
nama- Ku, agar mereka boleh di-
persiapkan untuk apa yang ter-
simpan untuk masa yang akan 
datang.

3 Biarlah mereka membangun 
sebuah kota demi nama- Ku di 
atas tanah yang berhadapan de-
ngan Kota Nauvoo, dan biarlah 
nama a Zarahemla dinamakan 
ke atasnya.

4 Dan biarlah mereka semua 
yang datang dari timur, dan 
barat, dan utara, dan selatan, 
yang memiliki hasrat untuk ber-
diam di dalamnya, mengam-
bil warisan mereka di tempat 
yang sama, seperti juga di Kota 
a Nashville, atau di Kota Nauvoo, 
dan di seluruh b pasak yang te-
lah Aku tetapkan, firman Tuhan.

BAGIAN 126
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di dalam ru
mah Brigham Young, di Nauvoo, Illinois, 9 Juli 1841. Pada waktu ini 
Brigham Young adalah Presiden Kuorum Dua Belas Rasul.

1–3, Brigham Young dipuji atas 
kerjanya dan dibebaskan dari per
jalanan ke luar daerah di masa de
pan.

Saudara yang tersayang dan 

sangat terkasih,  a Brigham 
Young, sesungguhnya demiki-
anlah firman Tuhan kepadamu: 
Hamba- Ku Brigham, tidaklah 
lagi dituntut dari tanganmu un-
tuk meninggalkan keluargamu 
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 2 a pts Pekerjaan.
 3 a pts Keluarga.
127 1 a Ayb. 2:3; 

   Mat. 5:10–12;  
1 Ptr. 2:20–23.

 2 a Mzm. 23.  

pts Penganiayaan.
  b pts Iri.

seperti pada waktu- waktu yang 
lalu, karena persembahanmu da-
pat diterima bagi- Ku.

2 Aku telah melihat a kerja dan 
banting tulangmu dalam perja-
lanan demi nama- Ku.

3 Aku oleh karena itu meme-
rintahkanmu untuk mengirim 
firman- Ku ke luar daerah, dan 
mengurus dengan khusus a ke-
luargamu sejak waktu ini, mulai 
sekarang dan selamanya. Amin.

BAGIAN 127
Sepucuk surat dari Joseph Smith sang Nabi kepada para Orang Suci 
Zaman Akhir di Nauvoo, Illinois, memuat arahan tentang baptisan 
bagi yang mati, tertanggal di Nauvoo, 1 September 1842.

1–4, Joseph Smith bermegah da
lam penganiayaan dan kesukaran; 
5–12, Catatan mesti disimpan ber
hubungan dengan baptisan bagi 
yang mati.

Mengingat Tuhan telah meng-
ungkapkan kepadaku bahwa 
musuhku, baik di Missouri mau-
pun di Negara Bagian ini, kem-
bali berada dalam pengejaran 
terhadapku; dan sejauh me-
reka mengejar- ngejarku tanpa 
a alasan, dan tidak memiliki ba-
yangan atau rona yang terkecil 
dari keadilan atau kebenaran 
pada sisi mereka dalam peng-
hasutan akan penuntutan me-
reka terhadapku; dan karena 
tuduhan mereka semua berlan-
daskan pada kebohongan dari 
celupan yang paling hitam, aku 
telah berpikir adalah arif dan ke-
bijaksanaan dalam diriku untuk 
meninggalkan tempat itu untuk 
suatu masa yang singkat, untuk 

keamananku sendiri dan kea-
manan umat ini. Aku hendak 
mengatakan kepada mereka se-
mua dengan siapa aku melaksa-
nakan usaha, bahwa aku telah 
meninggalkan urusanku ber-
sama para juru kuasa dan juru 
tulis yang akan bertransaksi un-
tuk segala urusan dalam suatu 
cara yang cepat dan tepat, dan 
akan memastikan bahwa selu-
ruh utangku dihapuskan pada 
waktu yang tepat, dengan men-
jual harta milik, atau jika tidak, 
sebagaimana situasi mungkin 
butuhkan, atau sebagaimana 
keadaan mungkin izinkan. Ke-
tika aku mengetahui bahwa 
badai sepenuhnya reda, pada 
waktu itu aku akan kembali ke-
padamu lagi.

2 Dan perihal a bahaya yang aku 
dipanggil untuk lewati, itu tam-
paknya hanya suatu yang kecil 
bagiku, karena b rasa iri dan ke-
murkaan manusia telah menjadi 
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bagianku yang biasa sepanjang 
hidupku; dan untuk maksud 
apa tampaknya misterius, ke-
cuali aku c ditahbiskan sejak 
sebelum pelandasan dunia un-
tuk tujuan baik, atau buruk, se-
perti yang mungkin kamu pilih 
untuk menyebutnya. Nilailah 
kamu bagi dirimu. Allah me-
ngetahui segala hal ini, apakah 
itu baik atau buruk. Tetapi wa-
laupun demikian, air yang da-
lam adalah yang aku terbiasa 
berenang di dalamnya. Itu se-
mua telah menjadi suatu kodrat 
kedua bagiku; dan aku merasa, 
seperti Paulus, untuk bermegah 
dalam d kesukaran; karena sam-
pai hari ini Allah leluhurku telah 
membebaskanku dari itu semua, 
dan akan membebaskanku se-
jak mulai sekarang; karena li-
hatlah, dan tengoklah, aku akan 
menang atas semua musuhku, 
karena Tuhan Allah telah mem-
firmankannya.

3 Biarlah semua orang suci ber-
sukacita, oleh karena itu, dan 
menjadi amat gembira; karena 
a Allah Israel adalah Allah me-
reka, dan Dia akan menakarkan 
suatu ganjaran pahala yang adil 
ke atas kepala semua penindas 
mereka.

4 Dan lagi, sesungguhnya de-
mikianlah firman Tuhan: Bi-
arlah pekerjaan a bait suci- Ku, 

dan segala pekerjaan yang te-
lah Aku tetapkan bagimu, dilan-
jutkan dan tidak berhenti; dan 
biarlah b ketekunanmu, dan ke-
gigihanmu, dan kesabaran, dan 
pekerjaanmu dilipatgandakan, 
dan kamu bagaimanapun tidak 
akan kehilangan pahalamu, fir-
man Tuhan Semesta Alam. Dan 
jika mereka c menganiayamu, de-
mikian juga mereka menganiaya 
para nabi dan orang- orang saleh 
yang ada sebelum kamu. Untuk 
semuanya ini ada suatu pahala 
di surga.

5 Dan lagi, aku memberi kepa-
damu perkataan dalam hubung-
annya dengan a baptisan bagi 
b orang matimu.

6 Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu me-
ngenai orang matimu: Ketika si-
apa pun darimu a dibaptis bagi 
orang matimu, biarlah ada seo-
rang b juru catat, dan biarlah dia 
menjadi saksi mata untuk bap-
tisanmu; biarlah dia mendengar 
dengan telinganya, agar dia bo-
leh bersaksi akan kebenaran, fir-
man Tuhan;

7 Agar dalam semua penca-
tatanmu itu boleh a dicatat di 
surga; apa pun yang kamu b ikat 
di atas bumi, boleh diikat di 
surga; apa pun yang kamu le-
paskan di atas bumi, boleh dile-
paskan di surga;

 2 c pts Prapenahbisan.
  d 2 Kor. 6:4–5.  

pts Kemalangan.
 3 a 3 Ne. 11:12–14.
 4 a A&P 124:55.
  b pts Ketekunan.

  c pts Penganiayaan.
 5 a pts Baptis, 

Baptisan—Baptisan 
bagi yang mati.

  b pts Keselamatan 
bagi yang Mati.

 6 a 1 Kor. 15:29;  
A&P 128:13, 18.

  b A&P 128:2–4, 7.
 7 a pts Kitab Kehidupan.
  b pts Pemeteraian.
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 8 a pts Pemulihan Injil.
  b pts Imamat 

Melkisedek.
 9 a A&P 128:24.

 11 a Yoh. 14:30;  
tjs Yoh. 14:30 
(Apendiks).  
pts Iblis.

 12 a A&P 124:125.  
pts Pelihat.

8 Karena Aku hampir a memu-
lihkan banyak hal ke bumi, ber-
kaitan dengan b keimamatan, 
firman Tuhan Semesta Alam.

9 Dan lagi, biarlah semua a ca-
tatan disimpan dengan tertib, 
agar itu boleh ditaruh di dalam 
arsip bait suci- Ku, untuk disim-
pan sebagai ingatan dari ang-
katan ke angkatan, firman Tuhan 
Semesta Alam.

10 Aku akan mengatakan ke-
pada semua orang suci, bahwa 
aku menghasratkan, dengan 
hasrat yang amat besar, untuk 
menyampaikan kepada mereka 
dari mimbar tentang pokok bap-
tisan bagi yang mati, pada Sa-
bat berikutnya. Tetapi sejauh 
itu di luar kuasaku untuk me-
lakukannya, aku akan menulis-
kan firman Tuhan dari waktu ke 

waktu, tentang pokok itu, dan 
mengirimkannya kepadamu me-
lalui pos, seperti juga banyak 
hal lain.

11 Aku sekarang menutup su-
ratku untuk sekarang ini, karena 
kurangnya waktu yang lebih 
banyak; karena musuh berada 
dalam kesiagaan, dan sebagai-
mana Juruselamat firmankan, 
a pangeran dunia ini datang, te-
tapi dia tidak memiliki apa pun 
atas diriku.

12 Lihatlah, doaku kepada 
Allah adalah bahwa kamu se-
mua boleh diselamatkan. Dan 
aku menandatangani atas na-
maku sendiri hambamu di da-
lam Tuhan, nabi dan a pelihat 
Gereja Yesus Kristus dari Orang- 
Orang Suci Zaman Akhir.

Joseph Smith.

BAGIAN 128
Sepucuk surat dari Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja Yesus 
Kristus dari Orang Orang Suci Zaman Akhir, memuat arahan lebih 
lanjut tentang baptisan bagi yang mati, tertanggal Nauvoo, Illinois, 
6 September 1842.

1–5, Para juru catat lokal dan 
umum mesti menegaskan fakta 
baptisan bagi yang mati; 6–9, Ca
tatan mereka mengikat dan di
catat di atas bumi dan di surga; 
10–14, Kolam baptisan adalah su
atu kemiripan dengan kubur; 15–
17, Elia memulihkan kuasa yang 

berhubungan dengan baptisan bagi 
yang mati; 18–21, Semua kunci, 
kuasa, dan wewenang pada dis
pensasi di waktu lalu telah dipu
lihkan; 22–25, Kabar gembira dan 
mulia diwartakan bagi yang hidup 
dan yang mati.
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Seperti yang aku nyatakan ke-
padamu dalam suratku sebelum 
aku meninggalkan tempatku, 
bahwa aku akan menulis kepa-
damu dari waktu ke waktu dan 
memberimu informasi sehu-
bungan dengan banyak pokok, 
aku sekarang memulai lagi po-
kok tentang a baptisan bagi yang 
mati, karena pokok itu tampak-
nya menguasai pikiranku, dan 
mendesakkan diri terhadap pe-
rasaanku paling kuat, sejak aku 
telah dikejar- kejar oleh mu-
suhku.

2 Aku menuliskan beberapa 
patah kata wahyu kepadamu 
mengenai seorang juru catat. 
Aku telah mendapatkan be-
berapa pandangan tambahan 
dalam hubungannya dengan 
masalah ini, yang sekarang aku 
tegaskan. Yaitu, dimaklumkan 
dalam suratku terdahulu bahwa 
hendaknya ada seorang a juru 
catat, yang akan menjadi saksi 
mata, dan juga untuk mende-
ngar dengan telinganya, agar 
dia boleh membuat sebuah ca-
tatan akan kebenaran di ha-
dapan Tuhan.

3 Sekarang, dalam hubungan-
nya dengan masalah ini, akan 
sangat sulit bagi satu orang 
juru catat untuk hadir di se-
gala waktu, dan untuk mela-
kukan segala urusan. Untuk 
mengelakkan kesulitan ini, da-
patlah seorang juru catat dite-
tapkan di tiap lingkungan di 

kota, yang sungguh memenuhi 
syarat untuk membuat risalah 
yang akurat; dan biarlah dia sa-
ngat terperinci dan tepat dalam 
menuliskan seluruh tindakan, 
menegaskan dalam catatannya 
bahwa dia melihat dengan mata-
nya, dan mendengar dengan 
telinganya, memberikan tang-
gal, dan nama, dan seterusnya, 
dan sejarah dari seluruh tran-
saksi; menyebutkan juga tiga 
individu yang hadir, jika ada si-
apa pun yang hadir, yang dapat 
pada waktu kapan pun ketika 
diminta menegaskan tentang hal 
yang sama, agar melalui mulut 
dua atau tiga a saksi setiap kata 
boleh ditegakkan.

4 Maka, biarlah ada seorang 
juru catat umum, kepada siapa 
catatan- catatan lain ini dapat di-
serahkan, disertai dengan sertifi-
kat dengan tanda tangan mereka 
sendiri, menegaskan bahwa ca-
tatan yang telah mereka buat 
adalah benar. Kemudian juru ca-
tat umum gereja dapat mema-
sukkan catatan ini pada buku 
umum gereja, bersama sertifi-
kat dan semua saksi yang ha-
dir, bersama pernyataannya 
sendiri bahwa dia sesungguh-
nya percaya pernyataan dan ca-
tatan di atas adalah benar, dari 
pengetahuannya tentang karak-
ter umum dan penetapan orang- 
orang itu oleh gereja. Dan ketika 
ini dilakukan pada buku umum 
gereja, catatan ini akan sama 

128 1 a pts Baptis, 
Baptisan—Baptisan 

   bagi yang mati.
 2 a A&P 127:6.

 3 a pts Saksi.
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 5 a pts Keselamatan 
bagi yang Mati.

  b 1 Ptr. 4:6.
 7 a Why. 20:12;  

A&P 127:6–7.  
pts Kitab Kehidupan.

  b A&P 21:1.
 8 a pts Imamat;  

Kuasa.
  b pts Pemeteraian.

kudusnya, dan akan mengge-
napi tata cara yang tepat sama 
seolah- olah dia telah melihat de-
ngan matanya dan mendengar 
dengan telinganya, dan mem-
buat sebuah catatan tentang 
yang sama pada buku umum 
gereja.

5 Kamu boleh berpikir tata ter-
tib hal- hal ini sangatlah terpe-
rinci; tetapi biarlah aku memberi 
tahu kamu bahwa itu adalah 
hanya untuk menggenapi ke-
hendak Allah, dengan menye-
padankan terhadap tata cara 
dan persiapan yang Tuhan te-
tapkan dan persiapkan sebelum 
pelandasan dunia, demi a kese-
lamatan orang mati yang akan 
mati tanpa suatu b pengetahuan 
tentang Injil.

6 Dan lebih lanjut, aku ingin 
kamu ingat bahwa Yohanes Pe-
wahyu sedang merenungkan 
pokok yang sama ini dalam hu-
bungannya dengan yang mati, 
ketika dia memaklumkan, seba-
gaimana akan kamu temukan 
tercatat dalam Wahyu 20:12—
Dan aku melihat orang orang mati, 
besar dan kecil, berdiri di depan 
takhta itu. Lalu dibuka semua ki
tab. Dan dibuka juga sebuah kitab 
lain, yaitu kitab kehidupan. Dan 
orang orang mati dihakimi menu
rut perbuatan mereka, berdasar
kan apa yang ada tertulis di dalam 
kitab kitab itu.

7 Kamu akan menemukan da-
lam kutipan ini bahwa kitab- 
kitab dibuka; dan kitab yang lain 
dibuka, yang adalah a kitab ke-
hidupan; tetapi yang mati diha-
kimi dari hal- hal itu yang ditulis 
dalam kitab- kitab itu, menurut 
pekerjaan mereka; sebagai aki-
batnya, kitab- kitab yang dibi-
carakan mesti kitab- kitab yang 
memuat catatan pekerjaan me-
reka, dan merujuk pada b catatan 
yang disimpan di atas bumi. 
Dan kitab yang adalah kitab ke-
hidupan adalah catatan yang 
disimpan di surga; asas ini se-
jalan tepat dengan ajaran yang 
diperintahkan kepadamu da-
lam wahyu yang termuat dalam 
surat yang aku tulis kepadamu 
sebelum keberangkatanku dari 
tempatku—agar dalam semua 
pencatatanmu itu boleh dicatat 
di surga.

8 Sekarang, kodrat tata cara 
ini terdapat dalam a kuasa ima-
mat, melalui wahyu dari Yesus 
Kristus, dimana dikabulkan 
bahwa apa pun yang kamu 
b ikat di atas bumi akan terikat di 
surga, dan apa pun yang kamu 
lepas di atas bumi akan terle-
pas di surga. Atau, dengan per-
kataan lain, mengambil suatu 
pandangan berbeda tentang ter-
jemahan itu, apa pun yang kamu 
catat di atas bumi akan terca-
tat di surga, dan apa pun yang 
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kamu tidak catat di atas bumi 
tidak akan tercatat di surga; ka-
rena dari kitab- kitab itu orang 
matimu akan dihakimi, menu-
rut pekerjaan mereka sendiri, 
apakah mereka sendiri telah me-
laksanakan c tata cara- tata cara 
secara pribadi, atau melalui sa-
rana dari para juru kuasa me-
reka sendiri, menurut tata cara 
yang telah Allah persiapkan 
demi d keselamatan mereka se-
jak sebelum pelandasan dunia, 
menurut catatan yang telah me-
reka simpan mengenai orang 
mati mereka.

9 Itu boleh tampak bagi bebe-
rapa orang sebagai suatu ajaran 
yang sangat berani yang kita 
bincangkan—suatu kuasa yang 
mencatat atau mengikat di atas 
bumi dan mengikat di surga. 
Walaupun demikian, pada se-
gala zaman dunia, kapan pun 
Tuhan telah memberikan a dis-
pensasi imamat kepada pria 
 siapa pun melalui wahyu yang 
sebenarnya, atau kumpulan ma-
nusia mana pun, kuasa ini se-
lalu telah diberikan. Oleh sebab 
itu, apa pun yang orang- orang 
itu lakukan dalam b wewenang, 
dalam nama Tuhan, dan mela-
kukannya dengan benar dan 
dengan setia, dan menyimpan 
sebuah catatan yang tepat dan 
pasti tentang yang sama, men-
jadi suatu hukum di atas bumi 

dan di surga, dan tidak dapat 
dibatalkan, menurut ketetapan 
c Yehova yang agung. Ini adalah 
perkataan yang pasti. Siapakah 
yang dapat mendengarnya?

10 Dan lagi, sebagai contohnya, 
Matius 16:18, 19: Dan Aku pun 
berkata kepadamu: Engkau adalah 
Petrus dan di atas batu karang ini 
Aku akan mendirikan jemaat Ku 
dan alam maut tidak akan mengu
asainya. Kepadamu akan Kuberikan 
kunci Kerajaan Surga. Apa yang 
kauikat di dunia ini akan terikat di 
surga dan apa yang kaulepaskan di 
dunia ini akan terlepas di surga.

11 Sekarang rahasia besar dan 
utama tentang seluruh masalah, 
dan kebaikan yang mahatinggi 
dari seluruh pokok yang terle-
tak di hadapan kita, terdapat da-
lam mendapatkan kuasa Imamat 
Kudus. Bagi dia kepada siapa 
a kunci- kunci ini diberikan tidak 
ada kesulitan dalam mendapat-
kan suatu pengetahuan tentang 
fakta dalam hubungannya de-
ngan b keselamatan anak- anak 
manusia, baik bagi yang mati se-
perti juga bagi yang hidup.

12 Di dalam inilah ada a ke-
muliaan dan b kehormatan, dan 
c kebakaan dan kehidupan ke-
kal—Tata cara baptisan dengan 
air, d dicelupkan ke dalamnya su-
paya menggenapi keserupaan 
akan orang mati, agar satu asas 
boleh bersesuaian dengan yang 

 8 c pts Tata Cara.
  d pts Keselamatan 

bagi yang Mati.
 9 a pts Dispensasi.
  b pts Wewenang.

  c pts Yehova.
 11 a pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  b pts Keselamatan.
 12 a pts Kemuliaan.

  b pts Hormat.
  c pts Baka, Kebakaan.
  d pts Baptis, Baptisan—

Baptisan melalui 
pencelupan.
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 13 a A&P 124:29.
  b pts Simbolisme.
 14 a pts Pemeteraian.
  b pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  c tjs Luk. 11:53 

(Apendiks).
 15 a pts Keselamatan 

bagi yang Mati.
  b Ibr. 11:40.  

pts Sempurna.

lain; dicelupkan ke dalam air 
dan tampil dari air adalah da-
lam keserupaan akan kebang-
kitan orang mati ketika tampil 
dari kubur mereka; oleh sebab 
itu, tata cara ini diselenggara-
kan untuk membentuk suatu 
hubungan dengan tata cara bap-
tisan bagi yang mati, dalam ke-
serupaan akan orang mati.

13 Sebagai akibatnya, a kolam 
baptisan dibangun sebagai su-
atu b kemiripan dengan kubur, 
dan diperintahkan untuk ber-
ada di suatu tempat di bawah 
di mana yang hidup biasa ber-
himpun, untuk memperlihat-
kan yang hidup dan yang mati, 
dan agar segala sesuatu boleh 
memiliki keserupaannya, dan 
agar boleh saling bersesuaian—
apa yang adalah duniawi berse-
padan dengan apa yang adalah 
surgawi, sebagaimana telah 
Paulus maklumkan, 1 Korintus 
15:46, 47, dan 48:

14 Tetapi yang mula mula da
tang bukanlah yang rohaniah, tetapi 
yang alamiah; kemudian baru
lah datang yang rohaniah. Ma
nusia pertama berasal dari debu 
tanah dan bersifat jasmani, ma
nusia kedua berasal dari surga. 
Makhluk makhluk alamiah sama 
dengan dia yang berasal dari debu 
tanah dan makhluk makhluk sur
gawi sama dengan Dia yang bera
sal dari surga. Dan sebagaimana 

adanya catatan di atas bumi da-
lam hubungannya dengan orang 
matimu, yang dengan benar di-
buat, demikian jugalah catatan 
di surga. Ini, oleh karena itu, 
adalah kuasa a pemeteraian dan 
pengikatan, dan, dalam satu 
makna kata, b kunci- kunci kera-
jaan, yang terdapat dalam kunci 
c pengetahuan.

15 Dan sekarang, saudara 
dan saudariku terkasih yang 
tersayang, biarlah aku meya-
kinkanmu bahwa ini adalah 
asas- asas dalam hubungannya 
dengan yang mati dan yang 
hidup yang tidak dapat dise-
pelekan, yang berkaitan de-
ngan keselamatan kita. Karena 
a keselamatan mereka adalah 
perlu dan penting demi ke-
selamatan kita, sebagaimana 
Paulus katakan mengenai lelu-
hur—bahwa mereka tanpa kita 
tidak dapat dijadikan b sem-
purna—tidak juga dapatlah kita 
tanpa orang mati kita dijadikan  
sempurna.

16 Dan sekarang, dalam hu-
bungannya dengan baptisan 
bagi yang mati, aku akan mem-
berimu kutipan yang lain dari 
Paulus, 1 Korintus 15:29: Jika ti
dak demikian, apakah faedahnya 
perbuatan orang orang yang dibap
tis bagi orang mati? Kalau orang 
mati sama sekali tidak dibangkit
kan, mengapa mereka mau dibaptis 
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 17 a pts Pemulihan Injil.
  b 3 Ne. 25:5–6;  

A&P 2; 110:13–16.  
pts Elia.

 18 a JS—S 1:36–39.
  b pts Silsilah;  

Tata Cara—Tata 
cara perwakilan.

  c A&P 124:28–30;  
127:6–7.

  d pts Dispensasi.
  e A&P 35:18.

  f Mat. 11:25;  
Luk. 10:21;  
Alma 32:23.

 19 a Mzm. 85:11–12.

bagi orang orang yang telah me
ninggal?

17 Dan lagi, sehubungan de-
ngan kutipan ini aku akan mem-
berimu sebuah kutipan dari 
salah seorang nabi, yang mata-
nya telah tertuju pada a pemu-
lihan imamat, kemuliaan yang 
akan diungkapkan pada za-
man terakhir, dan dengan suatu 
cara khusus yang paling mulia 
dari segala pokok yang terma-
suk dalam Injil abadi ini, yaitu, 
baptisan bagi yang mati; karena 
Maleakhi berkata, pasal terakhir, 
ayat ke- 5 dan ke- 6: Sesungguhnya 
Aku akan mengutus nabi b Elia ke
padamu menjelang datangnya hari 
Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 
Maka ia akan membuat hati bapa 
bapa berbalik kepada anak anaknya 
dan hati anak anak kepada bapa 
bapanya supaya jangan Aku datang 
memukul bumi sehingga musnah.

18 Aku boleh memberikan 
suatu terjemahan yang a lebih 
gamblang tentang ini, tetapi itu 
cukup gamblang sesuai dengan 
tujuanku seperti adanya. Ada-
lah cukup untuk mengetahui, 
dalam hal ini, bahwa bumi akan 
dihantam dengan kutukan ke-
cuali ada b mata rantai pengga-
bung dari suatu atau lain jenis 
antara ayah dan anak, atas suatu 
pokok atau yang lainnya—dan 
lihatlah apakah pokok itu? Itu 

adalah c baptisan bagi yang mati. 
Karena kita tanpa mereka tidak 
dapat dijadikan sempurna; tidak 
juga dapatlah mereka tanpa kita 
dijadikan sempurna. Tidak juga 
mereka tidak juga kita dapat di-
jadikan sempurna tanpa me-
reka yang telah mati dalam Injil 
juga; karena adalah perlu dalam 
pengantaran akan d dispensasi 
kegenapan zaman, yang dis-
pensasi itu sekarang sedang 
mulai untuk diantarkan, bahwa 
suatu persatuan yang menyelu-
ruh dan tuntas dan sempurna, 
dan penggabungan bersama dis-
pensasi, dan kunci, dan kuasa, 
dan kemuliaan akan terjadi, dan 
diungkapkan dari zaman Adam 
bahkan sampai waktu sekarang. 
Dan bukan hanya ini, tetapi hal- 
hal itu yang tidak pernah diung-
kapkan sejak e pelandasan dunia, 
tetapi telah tetap disembunyi-
kan dari yang bijak dan bijak-
sana, akan diungkapkan kepada 
f bayi dan anak yang menyusu 
pada ini, dispensasi kegenapan 
zaman.

19 Sekarang, apakah yang kita 
dengar dalam Injil yang telah 
kita terima? Suara kegembi-
raan! Suara belas kasihan dari 
surga; dan suara a kebenaran 
dari bumi; kabar gembira bagi 
yang mati; suara kegembiraan 
bagi yang hidup dan yang mati; 
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 19 b Luk. 2:10.
  c Yes. 52:7–10;  

Mosia 15:13–18;  
3 Ne. 20:40.

  d Ul. 32:2; A&P 121:45.
 20 a JS—S 1:51–52.  

pts Bukit Cumorah.
  b pts Moroni, Putra 

Mormon.
  c Yes. 29:4, 11–14;  

2 Ne. 27:6–29.  
pts Kitab Mormon.

  d pts Fayette, New 
York (AS).

  e A&P 17:1–3.
  f A&P 27:11.  

pts Adam.
  g 2 Kor. 11:14.
  h A&P 27:12.
  i pts Kunci- Kunci 

Imamat.
 21 a yaitu Peter 

Whitmer Sr.
  b pts Gabriel.
  c pts Rafael.
  d pts Malaikat.
  e A&P 107:53–56.
  f pts Dispensasi.
  g Yes. 28:10.
  h pts Harapan.

b kabar gembira tentang sukacita 
besar. Betapa indahnya di atas 
gunung- gunung c kaki mereka 
yang membawa kabar gembira 
tentang apa yang baik, dan yang 
berkata kepada Sion: Lihatlah, 
Allahmu berkuasa! Bagaikan 
d embun di Karmel, demikian-
lah pengetahuan tentang Allah 
akan turun ke atas diri mereka!

20 Dan lagi, apa yang kita 
dengar? Kabar gembira dari 
a Cumorah! b Moroni, seorang 
malaikat dari surga, memaklum-
kan penggenapan para nabi—
c kitab yang akan diungkapkan. 
Suara Tuhan di Padang Belan-
tara d Fayette, Seneca County, 
memaklumkan tiga saksi un-
tuk e memberikan kesaksian ten-
tang kitab itu! Suara f Mikhael 
di tepi Sungai Susquehanna, 
mengenali iblis ketika dia me-
nampakkan diri sebagai ma-
laikat g terang! Suara h Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes di pa-
dang belantara antara Harmony, 
Susquehanna County,  dan 
Colesville, Broome County, di 
dekat Sungai Susquehanna, me-
maklumkan diri mereka seba-
gai yang memiliki i kunci- kunci 
kerajaan, dan dispensasi kege-
napan zaman!

21 Dan lagi, suara Allah di da-
lam ruang a Bapa Whitmer yang 
tua, di Fayette, Seneca County, 
dan di beragam waktu, dan di 
berbagai ragam tempat melalui 
segala perjalanan dan kesukaran 
Gereja Yesus Kristus dari Orang- 
Orang Suci Zaman Akhir ini! 
Dan suara Mikhael, sang peng-
hulu malaikat; suara b Gabriel, 
dan c Rafael, dan berbagai ra-
gam d malaikat, dari Mikhael 
atau e Adam hingga ke waktu 
sekarang, semua memaklum-
kan f dispensasi mereka, hak- hak 
mereka, kunci- kunci mereka, ke-
hormatan mereka, keagungan 
dan kemuliaan mereka, dan ku-
asa imamat mereka; membe-
rikan baris demi baris, g ajaran 
demi ajaran; di sini sedikit, dan 
di sana sedikit; memberikan kita 
pelipuran dengan mengabarkan 
apa yang akan datang, mengu-
kuhkan h harapan kita!

22 Saudara- saudara, apakah 
kita tidak akan meneruskan 
dalam perkara yang sedemi-
kian besar? Maju dan janganlah 
mundur. Beranilah, saudara- 
saudara; dan maju, majulah 
menuju kemenangan! Biarlah 
hatimu bersukacita, dan men-
jadi amat gembira. Biarlah bumi 
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 22 a Yes. 49:13.
  b Yes. 7:14;  

Alma 5:50.  
pts Imanuel.

  c pts Penebusan.
  d Yes. 24:22;  

A&P 76:72–74.
 23 a Yes. 44:23.
  b Luk. 19:40.

  c Ayb. 38:7.
  d pts Baka, Kebakaan.
  e pts Kehidupan Kekal.
 24 a pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  b Mal. 3:1–3.
  c 3 Ne. 24:2–3.  

pts Bumi—
Pembersihan bumi.

  d Za. 13:9.
  e Ul. 10:8;  

A&P 13; 124:39.
  f A&P 84:31.  

pts Persembahan.
  g A&P 127:9.  

pts Silsilah.

bersorak- sorai dalam a nyanyian. 
Biarlah yang mati menyuarakan 
lagu pujian kekal kepada Raja 
b Imanuel, yang telah menetap-
kan, sebelum dunia ada, apa 
yang akan memungkinkan kita 
untuk c menebus mereka keluar 
dari d penjara mereka; karena 
para tahanan akan pergi bebas.

23 Biarlah a gunung- gunung 
bersorak karena sukacita, dan 
kamu semua lembah berseru 
nyaring; dan kamu semua 
lautan dan tanah kering mem-
beritahukan keajaiban Raja Ke-
kalmu! Dan kamu sungai, dan 
kali, dan selokan, mengalir tu-
run dengan kegembiraan. Biar-
lah hutan dan segala pepohonan 
di ladang memuji Tuhan; dan 
kamu b batu karang yang kokoh 
menangis karena sukacita! Dan 
biarlah matahari, bulan, dan 
c bintang- bintang fajar bernya-
nyi bersama, dan biarlah semua 
putra Allah bersorak karena su-
kacita! Dan biarlah ciptaan ke-
kal memaklumkan nama- Nya 
selama- lamanya! Dan lagi aku 
berkata, betapa mulianya su-
ara yang kita dengar dari surga, 
mempermaklumkan dalam te-
linga kita, kemuliaan, dan ke-
selamatan, dan kehormatan, 
dan d kebakaan, dan e kehidupan 

kekal; kerajaan, pemerintahan, 
dan kuasa!

24 Lihatlah, a hari Tuhan yang 
besar di depan mata; dan sia-
pakah yang dapat menanggung 
hari kedatangan- Nya, dan si-
apakah yang dapat b bertahan 
ketika Dia menampakkan diri? 
Karena Dia bagaikan c api pera-
jin, dan bagaikan sabun penatu; 
dan Dia akan duduk sebagai se-
orang d perajin dan pemurni pe-
rak, dan Dia akan memurnikan 
para putra e Lewi, dan menahir-
kan mereka bagaikan emas dan 
perak, agar mereka boleh mem-
persembahkan kepada Tuhan 
suatu f persembahan dalam ke-
salehan. Marilah kita, oleh ka-
rena itu, sebagai sebuah gereja 
dan suatu umat, dan sebagai 
para Orang Suci Zaman Akhir, 
mempersembahkan bagi Tuhan 
suatu persembahan dalam kesa-
lehan; dan marilah kita menyaji-
kan di dalam bait suci- Nya yang 
kudus, ketika itu selesai, sebuah 
kitab yang memuat g catatan ten-
tang orang mati kita, yang akan 
layak untuk segala penerimaan.

25 Saudara- saudara, aku me-
miliki banyak hal untuk di-
katakan kepadamu tentang 
pokok ini; tetapi sekarang akan 
menutup untuk saat ini, dan 
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129 1 a pts Surga.
  b pts Malaikat.
  c pts Kebangkitan.

 2 a Luk. 24:39.
 3 a pts Roh.
  b Ibr. 12:23;  

A&P 76:69.
 8 a 2 Kor. 11:14;  

2 Ne. 9:9.

melanjutkan pokok ini pada 
waktu lain. Aku adalah, senan-
tiasa, hambamu yang rendah 

hati dan teman yang tidak per-
nah menyimpang,

Joseph Smith.

BAGIAN 129
Petunjuk yang diberikan oleh Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, 
Illinois, 9 Februari 1843, menyingkapkan tiga kunci utama yang 
melaluinya kodrat yang benar dari malaikat yang melayani dan roh 
boleh dibedakan.

1–3, Ada baik tubuh yang dibang
kitkan maupun roh di surga; 4–9, 
Kunci kunci diberikan yang de
ngannya utusan dari balik tabir 
boleh diidentifikasi.

Ada dua jenis makhluk di 
a surga, yaitu: b Malaikat, yang 
adalah sosok yang telah c di-
bangkitkan, memiliki tubuh dari 
daging dan tulang—

2 Misalnya, Yesus berfirman: 
Peganglah Aku dan lihatlah, karena 
roh tidak memiliki a daging dan tu
lang, seperti kamu lihat Aku miliki.

3 Yang kedua: a roh b orang sa-
leh yang dijadikan sempurna, 
mereka yang tidak dibangkit-
kan, tetapi mewarisi kemuliaan 
yang sama.

4 Ketika seorang utusan datang 
mengatakan dia memiliki suatu 
pesan dari Allah, tawarkanlah 
kepadanya tanganmu dan min-
talah dia untuk berjabat tangan 
denganmu.

5 Jika dia adalah seorang ma-
laikat dia akan melakukan 

demikian, dan kamu akan me-
rasakan tangannya.

6 Jika dia adalah roh orang sa-
leh yang dijadikan sempurna dia 
akan datang dalam kemuliaan-
nya; karena itulah satu- satunya 
cara dia dapat menampakkan 
diri—

7 Mintalah dia untuk berjabat 
tangan denganmu, tetapi dia ti-
dak akan bergerak, karena itu 
bertentangan dengan tata ter-
tib surga bagi orang yang saleh 
untuk menipu; tetapi dia masih 
akan menyampaikan pesannya.

8 Jika itu adalah a iblis sebagai 
malaikat terang, ketika kamu 
meminta kepadanya untuk ber-
jabat tangan dia akan menawar-
kan kepadamu tangannya, dan 
kamu tidak akan merasakan apa 
pun; kamu boleh oleh karena itu 
mengenalinya.

9 Inilah tiga kunci utama yang 
dengannya kamu boleh menge-
tahui apakah pelayanan apa pun 
adalah dari Allah.
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130 1 a 1 Yoh. 3:2;  
Moro. 7:48.  
pts Kedatangan 
Kedua Yesus 
Kristus.

  b Luk. 24:36–40.
 2 a pts Kemuliaan 

   Selestial.
 3 a pts Ke- Allah- an—

Allah Bapa.
  b pts Ke- Allah- an—

Allah Putra.
  c A&P 93:1.
  d A&P 130:22.  

pts Ke- Allah- an.
 4 a 2 Ptr. 3:8;  

Abr. 3:4–10; lihat juga 
Abr., rep. 2, gmbr. 1.

 5 a pts Malaikat.
 7 a Why. 4:6; 15:2.
  b Yes. 33:14.

BAGIAN 130
Butir butir petunjuk yang diberikan oleh Joseph Smith sang Nabi, di 
Ramus, Illinois, 2 April 1843.

1–3, Bapa dan Putra bisa menam
pakkan diri secara pribadi kepada 
manusia; 4–7, Malaikat bertem
pat tinggal di suatu lingkup se
lestial; 8–9, Bumi selestial akan 
menjadi sebuah Urim dan Tumim 
yang besar; 10–11, Batu putih di
berikan kepada semua yang mema
suki dunia selestial; 12–17, Waktu 
Kedatangan Kedua disembunyi
kan dari Nabi; 18–19, Kecerdasan 
yang diperoleh dalam kehidupan 
ini bangkit bersama kita dalam 
Kebangkitan; 20–21, Segala ber
kat datang melalui kepatuhan pada 
hukum; 22–23, Bapa dan Putra 
memiliki tubuh dari daging dan 
tulang.

Ketika Juruselamat akan a me-
nampakkan diri  kita akan 
melihat- Nya seperti Dia ada-
nya. Kita akan melihat bahwa 
Dia adalah seorang b manusia se-
perti diri kita sendiri.

2 Dan kebermasyarakatan 
yang sama itu yang ada di an-
tara kita di sini akan ada di an-
tara kita di sana, hanya saja itu 
akan digandengkan dengan a ke-
muliaan kekal, yang kemuliaan 
itu sekarang tidak kita nikmati.

3 Yohanes 14:23—Penampakan 
diri a Bapa dan b Putra, dalam 
ayat itu, adalah suatu c penam-
pakan diri pribadi; dan pendapat 
bahwa Bapa dan Putra d berdiam 
di dalam hati manusia adalah su-
atu gagasan kuno sekte- sekte, 
dan adalah salah.

4 Sebagai jawaban terhadap 
pertanyaan—Bukankah perhi-
tungan a waktu Allah, waktu ma-
laikat, waktu nabi, dan waktu 
manusia, menurut planet yang 
di atasnya mereka bertempat 
tinggal?

5 Aku menjawab, Ya. Tetapi 
tidak ada a malaikat yang me-
layani bumi ini selain mereka 
yang termasuk atau telah terma-
suk padanya.

6 Malaikat tidak bertempat 
tinggal di atas sebuah planet se-
perti bumi ini;

7 Tetapi mereka bertempat 
tinggal di hadirat Allah, di atas 
sebuah bola dunia bagaikan 
a laut kaca dan b api, di mana se-
gala sesuatu bagi kemuliaan 
mereka dinyatakan, waktu lalu, 
sekarang, dan mendatang, dan 
berada secara berkelanjutan di 
hadapan Tuhan.
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 8 a pts Urim dan Tumim.
 9 a A&P 77:1.  

pts Bumi—Keadaan 
terakhir bumi.

 11 a Why. 2:17.
  b Yes. 62:2.
 12 a A&P 38:29; 45:63.
  b A&P 87:1–5.

 14 a pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 18 a pts Kecerdasan.

8 Tempat di mana Allah ber-
tempat tinggal adalah sebuah 
a Urim dan Tumim yang besar.

9 a Bumi ini, dalam keadaan-
nya yang dikuduskan dan baka, 
akan dijadikan seperti kristal 
dan akan menjadi sebuah Urim 
dan Tumim bagi penghuni yang 
berdiam di atasnya, yang de-
ngannya segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kerajaan yang 
lebih rendah, atau semua kera-
jaan dari urutan yang lebih ren-
dah, akan dinyatakan kepada 
mereka yang berdiam di atas-
nya; dan bumi ini akan menjadi 
milik Kristus.

10 Pada waktu itu batu putih 
yang disebutkan dalam Wahyu 
2:17, akan menjadi sebuah Urim 
dan Tumim bagi tiap individu 
yang menerimanya, yang de-
ngannya apa yang berkaitan de-
ngan urutan yang lebih tinggi 
dari kerajaan- kerajaan akan di-
singkapkan;

11 Dan sebuah a batu putih di-
berikan kepada tiap dari mereka 
yang datang ke dalam kerajaan 
selestial, yang di atasnya sebuah 
b nama baru tertulis, yang tak se-
orang pun tahu kecuali dia yang 
menerimanya. Nama baru itu 
adalah kata kunci.

12 Aku bernubuat, dalam 
nama Tuhan Allah, bahwa per-
mulaan dari a kesulitan yang 
akan menyebabkan banyak 

pertumpahan darah sebelum 
kedatangan Putra Manusia akan 
terjadi di b South Carolina.

13 Itu mungkin bisa timbul ka-
rena masalah budak. Ini sebuah 
suara maklumkan kepadaku, 
saat aku sedang berdoa dengan 
sungguh- sungguh tentang po-
kok itu, 25 Desember 1832.

14 Aku suatu kali sedang ber-
doa dengan sangat sungguh- 
sungguh untuk mengetahui 
waktu a kedatangan Putra Ma-
nusia, ketika aku mendengar se-
buah suara mengutarakan yang 
berikut:

15 Joseph, putra- Ku, jika eng-
kau hidup sampai engkau beru-
mur delapan puluh lima tahun, 
engkau akan melihat muka 
Putra Manusia; oleh karena itu 
biarlah ini cukup, dan jangan-
lah menyusahkan- Ku lagi ten-
tang masalah ini.

16 Aku ditinggalkan demikian, 
tanpa sanggup untuk memutus-
kan apakah kedatangan ini me-
rujuk pada awal milenium atau 
pada penampakan diri sebelum-
nya, atau apakah aku akan mati 
dan dengan demikian melihat 
muka- Nya.

17 Aku percaya kedatangan 
Putra Manusia tidak akan se-
dikit pun lebih cepat daripada 
waktu itu.

18 Asas a kecerdasan apa pun 
yang kita capai dalam kehidupan 
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 18 b pts Kebangkitan.
 19 a pts Pengetahuan.
  b pts Ketekunan.
  c pts Patuh, Kepatuhan.
  d Alma 12:9–11.
 20 a A&P 82:10.
  b pts Kehidupan 

Prafana.
  c Ul. 11:26–28;  

A&P 132:5. 

   pts Berkat.
 22 a pts Ke- Allah- an.
  b Kis. 17:29.
  c pts Roh Kudus.
 23 a pts Karunia 

Roh Kudus.
131 1 a A&P 76:70.  

pts Kemuliaan 
Selestial.

 2 a A&P 132:5–21. 

   pts Permuliaan.
  b pts Pernikahan—

Perjanjian pernikahan 
yang baru dan abadi.

 4 a A&P 132:16–17.
 5 a 2 Ptr. 1:19.  

pts Pemanggilan 
dan Pemilihan.

ini, akan bangkit bersama kita 
dalam b kebangkitan.

19 Dan jika seseorang memper-
oleh lebih banyak a pengetahuan 
dan kecerdasan dalam kehi-
dupan ini melalui b ketekunan 
dan c kepatuhannya daripada 
yang lain, dia akan memperoleh 
demikian banyak d keuntungan 
di dunia yang akan datang.

20 Ada suatu a hukum, dengan 
tak terbatalkan ditetapkan di 
surga b sebelum pelandasan du-
nia ini, yang di atasnya segala 
c berkat dilandaskan—

21 Dan ketika kita mendapat-

kan berkat apa pun dari Allah, 
itu adalah karena kepatuhan 
pada hukum itu yang di atasnya 
itu dilandaskan.

22 a Bapa memiliki b tubuh dari 
daging dan tulang senyata milik 
manusia; Putra juga; tetapi c Roh 
Kudus tidak memiliki tubuh 
dari daging dan tulang, tetapi 
adalah Sosok dari Roh. Jika ti-
dak demikian, Roh Kudus tidak 
dapat berdiam dalam diri kita.

23 Seseorang bisa menerima 
a Roh Kudus, dan itu bisa turun 
ke atas dirinya dan tidak tinggal 
bersamanya.

BAGIAN 131
Petunjuk oleh Joseph Smith sang Nabi, diberikan di Ramus, Illinois, 
16 dan 17 Mei 1843.

1–4, Pernikahan selestial penting 
untuk permuliaan di surga yang 
paling tinggi; 5–6, Bagaimana 
manusia dimeteraikan pada kehi
dupan kekal dijelaskan; 7–8, Se
mua roh adalah zat.

Di dalam a kemuliaan selestial 
ada tiga surga atau tingkat;

2 Dan supaya mendapatkan 
yang a paling tinggi, seseorang 
mesti masuk ke dalam tata tertib 

keimamatan ini [artinya b perjan-
jian pernikahan yang baru dan 
abadi];

3 Dan jika tidak dia lakukan, 
dia tidak dapat mendapatkan-
nya.

4 Dia boleh masuk ke dalam 
yang lain, tetapi itu adalah akhir 
bagi kerajaannya; dia tidak da-
pat memperoleh a peningkatan.

5 (17 Mei 1843.) Firman a nu-
buat yang lebih pasti berarti 
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 5 b A&P 68:12; 88:4.  
pts Pemeteraian.

  c pts Kehidupan Kekal.

 6 a pts Keselamatan.
  b A&P 107:99–100.
 7 a pts Roh.

  b A&P 76:12; 97:16;  
Musa 1:11.

tahunya seseorang bahwa dia 
b dimeteraikan pada c kehidupan 
kekal, melalui wahyu dan roh 
nubuat, melalui kuasa Imamat 
Kudus.

6 Tidaklah mungkin bagi sese-
orang untuk a diselamatkan da-
lam b ketidaktahuan.

7 Tidak ada sesuatu pun yang 

adalah zat tak berwujud. Semua 
a roh adalah zat, tetapi lebih ha-
lus atau murni, dan hanya dapat 
dibedakan melalui b mata yang 
lebih murni;

8 Kita tidak dapat melihatnya; 
tetapi ketika tubuh kita dimurni-
kan kita akan melihat bahwa itu 
seluruhnya adalah zat.

BAGIAN 132
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, 
Illinois, tercatat 12 Juli 1843, berhubungan dengan perjanjian yang 
baru dan abadi, mencakup kekekalan perjanjian pernikahan dan asas 
pernikahan jamak. Walaupun wahyu ini dicatat pada tahun 1843, 
bukti mengindikasikan bahwa beberapa dari asas asas yang terlibat 
dalam wahyu ini telah diketahui oleh Nabi bahkan sejak tahun 1831. 
Lihat Maklumat Resmi 1.

1–6, Permuliaan diperoleh mela
lui perjanjian yang baru dan abadi; 
7–14, Ketentuan dan syarat per
janjian itu dinyatakan; 15–20, Per
nikahan selestial dan kelanjutan 
unit keluarga memungkinkan ma
nusia untuk menjadi allah; 21–25, 
Jalan yang sesak dan sempit me
nuntun pada kehidupan kehidupan 
kekal; 26–27, Hukum diberikan 
yang berhubungan dengan peng
hujatan terhadap Roh Kudus; 28–
39, Janji janji peningkatan kekal 
dan permuliaan dibuat kepada para 
nabi dan Orang Suci di segala za
man; 40–47, Joseph Smith dibe
rikan kuasa untuk mengikat dan 
memeteraikan di atas bumi dan di 

surga; 48–50, Tuhan memeterai
kan ke atas dia permuliaannya; 51–
57, Emma Smith dinasihati untuk 
setia dan benar; 58–66, Hukum 
hukum yang mengatur pernikahan 
jamak dinyatakan.

Sesungguhnya, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu 
hamba- Ku Joseph, bahwa ka-
rena kamu telah menanyakan 
dari tangan- Ku untuk menge-
tahui dan mengerti dimana 
Aku, Tuhan, membenarkan 
hamba- Ku Abraham, Ishak, dan 
Yakub, seperti juga Musa, Daud 
dan Salomo, para hamba- Ku, 
bertalian dengan asas dan ajaran 
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132 1 a A&P 132:34, 37–39.  
pts Pernikahan—
Pernikahan jamak.

 3 a A&P 29:8; 58:6; 78:7.
 4 a pts Perjanjian.
  b pts Laknat.
  c A&P 131:1–4.
 5 a A&P 130:20–21.

  b pts Hukum.
 6 a A&P 66:2.  

pts Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

  b A&P 76:70, 92–96.  
pts Kemuliaan 
Selestial.

 7 a A&P 88:38–39.

  b pts Sumpah.
  c pts Pemeteraian.
  d pts Roh Kudus 

yang Dijanjikan.
  e pts Wahyu.
  f pts Kunci- Kunci 

Imamat.

tentang kepemilikan mereka 
atas banyak a istri dan selir—

2 Lihatlah, dan tengoklah, Aku 
adalah Tuhan Allahmu, dan 
akan menjawab kepadamu ber-
talian dengan masalah ini.

3 Oleh karena itu, a persiapkan-
lah hatimu untuk menerima dan 
mematuhi petunjuk yang ham-
pir Aku berikan kepadamu; ka-
rena mereka semua yang hukum 
ini telah diungkapkan kepada 
mereka mestilah mematuhi yang 
sama itu.

4 Karena lihatlah, Aku meng-
ungkapkan kepadamu suatu 
a perjanjian yang baru dan yang 
abadi; dan jika kamu tidak me-
nuruti perjanjian itu, maka 
kamu b dilaknat; karena tak se-
orang pun dapat c menolak per-
janjian ini dan diizinkan untuk 
masuk ke dalam kemuliaan- Ku.

5 Karena semua yang meng-
hendaki untuk memperoleh 
a berkat dari tangan- Ku hendak-
nya menuruti b hukum yang di-
tetapkan bagi berkat itu, dan 
syarat- syarat darinya, yang di-
tegakkan sejak sebelum pelan-
dasan dunia.

6 Dan berkaitan dengan a per-
janjian yang baru dan abadi, 
itu ditegakkan demi kegenapan 
b kemuliaan- Ku; dan dia yang 
menerima kegenapannya mesti 

dan hendaknya menuruti hu-
kum itu, atau dia akan dilaknat, 
firman Tuhan Allah.

7 Dan sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
a syarat- syarat hukum ini adalah 
ini: Segala perjanjian, kontrak, 
ikatan, kewajiban, b sumpah, ik-
rar, pelaksanaan, hubungan, 
persatuan, atau pengharapan, 
yang tidak dibuat dan dimasuki 
dan c dimeteraikan oleh d Roh Ku-
dus yang dijanjikan, oleh dia 
yang diurapi, baik seperti juga 
untuk waktu ini maupun untuk 
segala kekekalan, dan itu pula 
paling kudus, melalui e wahyu 
dan perintah melalui peranta-
raan yang Aku urapi, yang te-
lah Aku tetapkan di atas bumi 
untuk memegang kuasa ini (dan 
Aku telah menetapkan bagi 
hamba- Ku Joseph untuk meme-
gang kuasa ini pada zaman tera-
khir, dan tidak pernah ada selain 
satu orang di atas bumi pada su-
atu masa ke atas siapa kuasa ini 
dan f kunci- kunci imamat ini dia-
nugerahkan), adalah tanpa pem-
berlakuan, kuasa, atau kekuatan 
dalam dan setelah kebangkitan 
dari yang mati; karena segala 
kontrak yang tidak dibuat untuk 
tujuan ini memiliki suatu akhir 
ketika manusia mati.

8 Lihatlah, rumah- Ku adalah 
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 9 a Moro. 7:5–6.  
pts Kurban.

 10 a Im. 22:20–25;  
Musa 5:19–23.

 11 a A&P 132:5.
 12 a Yoh. 14:6.
 13 a 3 Ne. 27:10–11.
 15 a pts Pernikahan.

 16 a Mat. 22:23–33;  
Mrk. 12:18–25;  
Luk. 20:27–36.

  b pts Malaikat.

rumah ketertiban, firman Tuhan 
Allah, dan bukan rumah keka-
cauan.

9 Akankah Aku menerima 
suatu a persembahan, firman 
Tuhan, yang tidak dibuat dalam 
nama- Ku?

10 Atau akankah Aku mene-
rima dari tanganmu apa yang 
tidak Aku a tetapkan?

11 Dan akankah Aku menetap-
kan bagimu, firman Tuhan, ke-
cuali itu melalui hukum, bahkan 
seperti yang Aku dan Bapa- Ku 
a tahbiskan kepadamu, sebelum 
dunia ada?

12 Aku adalah Tuhan Allahmu; 
dan Aku memberi kepadamu 
perintah ini—bahwa tak seo-
rang pun akan a datang kepada 
Bapa selain melalui- Ku atau me-
lalui firman- Ku, yang adalah 
hukum- Ku, firman Tuhan.

13 Dan setiap apa yang ada di 
dunia, apakah itu ditetapkan 
oleh manusia, melalui takhta, 
atau pemerintahan, atau ku-
asa, atau apa yang ternama, 
apa pun itu mungkin adanya, 
yang tidak melalui- Ku atau me-
lalui firman- Ku, firman Tuhan, 
akan diruntuhkan, dan a tidak 
akan tetap tinggal setelah ma-
nusia mati, tidak juga pada tidak 
juga setelah kebangkitan, firman 
Tuhan Allahmu.

14 Karena apa pun yang tetap 
tinggal adalah melalui- Ku; dan 

apa pun yang tidak melalui- Ku 
akan diguncang dan dihancur-
kan.

15 Oleh karena itu, jika seo-
rang pria a menikahi baginya se-
orang istri di dunia, dan pria 
itu menikahi wanita itu bukan 
melalui- Ku tidak juga melalui 
firman- Ku, dan pria itu mem-
buat perjanjian dengan wanita 
itu selama pria itu berada di du-
nia dan wanita itu bersama pria 
itu, perjanjian dan pernikahan 
mereka tidaklah berkekuatan ke-
tika mereka mati, dan ketika me-
reka berada di luar dunia; oleh 
karena itu, mereka tidak terikat 
dengan hukum apa pun ketika 
mereka berada di luar dunia.

16 Oleh karena itu, ketika me-
reka berada di luar dunia me-
reka tidak juga menikah tidak 
juga a dinikahkan; tetapi ditetap-
kan sebagai b malaikat di surga, 
yang malaikat itu adalah hamba 
yang melayani, untuk melayani 
bagi mereka yang layak akan su-
atu bobot kemuliaan yang jauh 
lebih besar dan yang luar biasa, 
dan yang kekal.

17 Karena para malaikat ini ti-
dak menuruti hukum- Ku; oleh 
karena itu, mereka tidak dapat 
berketurunan, tetapi tinggal 
secara terpisah dan sendirian, 
tanpa permuliaan, dalam kon-
disi mereka yang diselamatkan, 
sampai segala kekekalan; dan 
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 19 a pts Pernikahan—
Perjanjian pernikahan 
yang baru dan abadi.

  b pts Pemeteraian.

  c A&P 76:52–53; 88:3–4.
  d pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  e Kel. 19:5–6;  

Why. 5:10; 20:6;  
A&P 76:56; 78:15, 18.

  f pts Kitab Kehidupan.
  g pts Permuliaan.

sejak mulai sekarang bukanlah 
para allah, tetapi para malaikat 
Allah selama- lamanya.

18 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
seorang pria menikahi seorang 
istri, dan membuat sebuah per-
janjian dengan wanita itu un-
tuk waktu ini dan untuk segala 
kekekalan, jika perjanjian itu 
bukan melalui- Ku atau me-
lalui firman- Ku, yang adalah 
hukum- Ku, dan tidak dimete-
raikan oleh Roh Kudus yang di-
janjikan, melalui dia yang telah 
Aku urapi dan tetapkan pada 
kuasa ini, maka itu tidaklah 
absah tidak juga berkekuatan 
ketika mereka berada di luar du-
nia, karena mereka tidak diper-
satukan oleh- Ku, firman Tuhan, 
tidak juga melalui firman- Ku; 
ketika mereka berada di luar du-
nia itu tidak dapat diterima di 
sana, karena para malaikat dan 
para allah ditetapkan di sana, 
yang tidak dapat mereka lewati; 
mereka tidak dapat, oleh karena 
itu, mewarisi kemuliaan- Ku; ka-
rena rumah- Ku adalah rumah 
ketertiban, firman Tuhan Allah.

19 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
seorang pria menikahi seorang 
istri melalui firman- Ku, yang 
adalah hukum- Ku, dan mela-
lui a perjanjian yang baru dan 
abadi, dan itu b dimeteraikan 

bagi mereka melalui Roh Ku-
dus yang c dijanjikan, melalui 
dia yang diurapi, kepada siapa 
telah Aku tetapkan kuasa ini 
dan d kunci- kunci imamat ini; 
dan akan dikatakan kepada me-
reka—Kamu akan tampil dalam 
kebangkitan pertama; dan jika 
itu setelah kebangkitan pertama, 
dalam kebangkitan berikutnya; 
dan akan mewarisi e takhta, kera-
jaan, pemerintahan, dan kuasa, 
kekuasaan, segala ketinggian 
dan kedalaman—pada waktu itu 
akanlah itu ditulis dalam f Kitab 
Kehidupan Anak Domba, bahwa 
dia tidak akan melakukan pem-
bunuhan yang dengannya me-
numpahkan darah tak berdosa, 
dan jika kamu tinggal dalam 
perjanjian- Ku, dan tidak mela-
kukan pembunuhan yang de-
ngannya menumpahkan darah 
tak berdosa, itu akan terjadi ke-
pada mereka dalam segala hal 
apa pun hamba- Ku telah letak-
kan ke atas diri mereka, dalam 
waktu ini, dan melalui segala ke-
kekalan; dan akan berkekuatan 
penuh ketika mereka berada di 
luar dunia; dan mereka akan 
melewati para malaikat, dan 
para allah, yang ditempatkan di 
sana, ke g permuliaan dan kemu-
liaan mereka dalam segala hal, 
sebagaimana telah dimeterai-
kan ke atas kepala mereka, yang 
kemuliaannya akan menjadi 
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 20 a Mat. 25:21;  
A&P 29:12–13; 132:37.  
pts Manusia—
Manusia, berpotensi 
untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi.

  b A&P 50:26–29; 
76:94–95; 84:35–39.

 21 a pts Hukum.

 22 a Luk. 13:24; 2 Ne. 33:9;  
Hel. 3:29–30.

  b Mat. 7:13–14, 23;  
2 Ne. 9:41; 31:17–21.

  c A&P 132:30–31.
 23 a Yoh. 14:2–3.
 24 a Yoh. 17:3.  

pts Kehidupan Kekal.
  b Yoh. 3:16–17;  

A&P 49:5.
 25 a Mat. 7:13–14;  

3 Ne. 14:13–15.
  b pts Kematian Rohani.
  c Yoh. 5:43.
 26 a pts Roh Kudus 

yang Dijanjikan.
  b Alma 39:5–6.
  c A&P 82:21; 104:9–10.

kegenapan dan kelanjutan be-
nih keturunan selama- lamanya.

20 Pada waktu itu mereka 
akan menjadi allah, karena me-
reka tidak memiliki akhir; oleh 
karena itu mereka akan ada 
dari keabadian ke keabadian, 
karena mereka berlanjut; pada 
waktu itu mereka akan mele-
bihi segalanya, karena segala 
sesuatu tunduk kepada mereka. 
Pada waktu itu mereka akan 
menjadi a allah, karena mereka 
memiliki b segala kuasa, dan 
para malaikat tunduk kepada  
mereka.

21 Sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepa-
damu, kecuali kamu menuruti 
a hukum- Ku kamu tidak dapat 
mencapai kemuliaan ini.

22 Karena a sesaklah gerbang, 
dan sempitlah b jalan yang me-
nuntun pada permuliaan dan 
kelanjutan dari c kehidupan, 
dan sedikit adanya yang mene-
mukannya, karena kamu tidak 
menerima- Ku di dunia tidak 
juga kamu mengenal- Ku.

23 Tetapi jika kamu menerima-  
Ku di dunia, maka kamu akan 
mengenal- Ku, dan akan mene-
rima permuliaanmu; sehingga 
a di mana Aku berada kamu akan 
berada juga.

2 4   I n i l a h  a k e h i d u p a n -  
kehidupan kekal—mengenal 
satu- satunya Allah yang bijak 
dan sejati, dan Yesus Kristus, 
yang telah Dia b utus. Aku ada-
lah Dia. Terimalah kamu, oleh 
karena itu, hukum- Ku.

25 a Lebarlah gerbang, dan lu-
aslah jalan yang menuntun pada 
b kematian; dan banyak ada-
nya yang pergi ke dalam tem-
pat itu, karena mereka c tidak 
menerima- Ku, tidak juga me-
reka tinggal dalam hukum- Ku.

26 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
jika seorang pria menikahi seo-
rang istri menurut firman- Ku, 
dan mereka dimeteraikan me-
lalui a Roh Kudus yang dijan-
jikan, menurut penetapan- Ku, 
dan pria atau wanita itu akan 
berbuat dosa atau pelanggaran 
apa pun terhadap perjanjian 
yang baru dan abadi, dan segala 
macam penghujatan, dan jika 
mereka b tidak melakukan pem-
bunuhan dimana mereka me-
numpahkan darah tak berdosa, 
masihlah mereka akan tampil 
dalam kebangkitan pertama, 
dan masuk ke dalam permulia- 
an mereka; tetapi mereka akan 
dihancurkan dalam daging, dan 
akan c diserahkan pada hajaran 
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 26 d pts Iblis.
 27 a pts Dosa Tak 

Termaafkan;  
Hujat, Penghujatan.

  b Mat. 12:31–32;  
Ibr. 6:4–6;  
A&P 76:31–35.  
pts Putra Kebinasaan.

  c pts Laknat.
 29 a pts Abraham.
 30 a Kej. 12:1–3; 13:16.  

pts Abraham—Benih 
keturunan Abraham;  
Perjanjian Abraham.

  b 2 Ne. 3:6–16.
  c Kej. 15:5; 22:17.

 31 a A&P 86:8–11; 110:12.
 32 a Yoh. 8:39;  

Alma 5:22–24.
 34 a Kej. 16:1–3.
  b pts Sara.
  c Kej. 25:12–18.  

pts Hagar.

d Setan sampai hari penebusan, 
firman Tuhan Allah.

27 a Penghujatan terhadap Roh 
Kudus, yang b tidak akan di-
ampuni di dunia tidak juga 
di luar dunia, adalah dimana 
kamu melakukan pembunuhan 
yang di dalamnya kamu me-
numpahkan darah tak ber-
dosa, dan mengiakan terhadap 
kematian- Ku, setelah kamu me-
nerima perjanjian- Ku yang baru 
dan abadi, firman Tuhan Allah; 
dan dia yang tidak menuruti hu-
kum ini sekali- kali tidak dapat 
masuk ke dalam kemuliaan- Ku, 
tetapi akan c dilaknat, firman 
Tuhan.

28 Aku adalah Tuhan Allahmu, 
dan akan memberi kepadamu 
hukum Imamat Kudus- Ku, se-
bagaimana ditetapkan oleh- Ku 
dan Bapa- Ku sebelum dunia 
ada.

29 a Abraham menerima segala 
sesuatu, apa pun yang dia te-
rima, melalui wahyu dan perin-
tah, melalui firman- Ku, firman 
Tuhan, dan telah masuk ke da-
lam permuliaannya dan duduk 
di atas takhtanya.

30 Abraham menerima a janji- 
janji mengenai benih keturunan-
nya, dan buah keturunan dari 
auratnya—yang dari b aurat-
nyalah kamu adanya, yaitu, 

hamba- Ku Joseph—yang akan 
berlanjut sepanjang mereka 
ber ada di dunia; dan bertalian 
dengan Abraham dan benih ke-
turunannya, di luar dunia me-
reka akan berlanjut; baik di 
dunia maupun di luar dunia me-
reka akan berlanjut tak terhitung 
banyaknya bagaikan c bintang- 
bintang; atau, jika kamu akan 
menghitung pasir di atas tepi 
laut kamu tidak dapat menghi-
tungnya.

31 Janji ini adalah milikmu 
juga, karena kamu adalah dari 
a Abraham, dan janji dibuat ke-
pada Abraham; dan melalui hu-
kum inilah kelanjutan pekerjaan 
Bapa- Ku, yang melaluinya Dia 
memuliakan diri- Nya.

32 Pergilah kamu, oleh karena 
itu, dan lakukanlah a pekerjaan 
Abraham; masuklah kamu ke 
dalam hukum- Ku dan kamu 
akan diselamatkan.

33 Tetapi jika kamu tidak ma-
suk ke dalam hukum- Ku kamu 
tidak dapat menerima janji 
Bapa- Ku, yang Dia buat kepada 
Abraham.

34 Allah a memerintahkan 
Abraham, dan b Sara memberi-
kan c Hagar kepada Abraham 
sebagai istri. Dan mengapa dia 
melakukannya? Karena inilah 
hukumnya; dan dari Hagar ter-
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 35 a Yakub 2:24–30.
 36 a Kej. 22:2–12.
  b pts Ishak.
  c Kel. 20:13.
  d Yakub 4:5.  

pts Saleh, Kesalehan.
 37 a yaitu istri- istri 

lain. Kej. 25:5–6.
  b Kej. 30:1–4; A&P 133:55.  

pts Yakub, 

Putra Ishak.
  c pts Manusia—

Manusia, berpotensi 
untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi;  
Permuliaan.

 38 a pts Daud.
  b 1 Sam. 25:42–43;  

2 Sam. 5:13;  
1 Raj. 11:1–3.

 39 a 2 Sam. 12:7–8.
  b pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  c 2 Sam. 11:4, 27; 12:9;  

1 Raj. 15:5.  
pts Membunuh;  
Perzinaan.

  d Yer. 8:10.
 40 a JS—S 1:33.  

pts Pemulihan Injil.

lahirlah banyak orang. Ini, oleh 
karena itu, menggenapi, di an-
tara hal- hal lain, janji- janji itu.

35 Apakah Abraham, oleh ka-
rena itu, berada di bawah peng-
hukuman? Sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, Tidak; ka-
rena Aku, Tuhan, a memerintah-
kannya.

36 Abraham a diperintahkan 
untuk mempersembahkan put-
ranya, b Ishak; walaupun demi-
kian, adalah tertulis: Janganlah 
engkau c membunuh. Abraham, 
meskipun demikian, tidak me-
nolak, dan itu dianggap baginya 
sebagai d kebenaran.

37 Abraham menerima a selir- 
selir, dan mereka melahirkan 
baginya anak- anak; dan itu di-
anggap baginya sebagai kebe-
naran, karena mereka diberikan 
kepadanya, dan dia tinggal da-
lam hukum- Ku; seperti juga 
Ishak dan b Yakub tidak mela-
kukan apa yang lain selain apa 
yang diperintahkan kepada me-
reka; dan karena mereka tidak 
melakukan apa yang lain selain 
apa yang diperintahkan kepada 
mereka, mereka telah masuk ke 
dalam c permuliaan mereka, me-
nurut janji- janji itu, dan duduk 
di atas takhta, dan bukanlah 

para malaikat tetapi adalah para 
allah.

38  a Daud juga menerima 
b banyak istri dan selir, dan 
juga Salomo dan Musa para 
hamba- Ku, seperti juga banyak 
yang lain dari para hamba- Ku, 
sejak awal penciptaan sampai 
waktu ini; dan tidak dalam apa 
pun mereka berdosa kecuali da-
lam hal- hal itu yang tidak me-
reka terima dari- Ku.

39 Para istri dan selir Daud a di-
berikan kepadanya oleh- Ku, me-
lalui tangan Natan, hamba- Ku, 
dan yang lain dari para nabi 
yang memiliki b kunci- kunci ku-
asa ini; dan tidak dalam apa 
pun dari hal- hal ini dia berdosa 
terhadap- Ku kecuali dalam per-
kara c Uria dan istrinya; dan, oleh 
karena itu dia telah jatuh dari 
permuliaannya, dan menerima 
bagiannya; dan dia tidak akan 
mewarisi mereka di luar dunia, 
karena Aku d memberikan me-
reka kepada yang lain, firman 
Tuhan.

40 Aku adalah Tuhan Allahmu, 
dan Aku memberi kepadamu, 
hamba- Ku Joseph, suatu pe-
netapan, dan a memulihkan se-
gala sesuatu. Mintalah apa yang 
kamu kehendaki, dan akan 
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 42 a A&P 42:22–26.
 43 a pts Perjanjian;  

Pernikahan.
 44 a pts Kesucian.
 45 a pts Kunci- Kunci 

Imamat.
  b Kis. 3:21;  

A&P 86:10.  
pts Pemulihan Injil.

 46 a pts Pemeteraian.

  b pts Pengampunan 
akan Dosa- Dosa.

 47 a Kej. 12:1–3;  
A&P 124:93.

diberikan kepadamu menurut 
firman- Ku.

41 Dan karena kamu telah ber-
tanya mengenai perzinaan, se-
sungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, jika 
seorang pria menerima seorang 
istri dalam perjanjian yang baru 
dan abadi, dan jika dia berada 
bersama pria lain, dan Aku be-
lum menetapkan baginya mela-
lui pengurapan kudus, dia telah 
berbuat zina dan akan dihan-
curkan.

42 Jika dia tidak berada dalam 
perjanjian yang baru dan abadi, 
dan dia berada bersama pria 
lain, dia telah a berbuat zina.

43 Dan jika suaminya berada 
bersama wanita lain, dan dia di 
bawah suatu a ikrar, dia telah me-
langgar ikrarnya dan telah ber-
buat zina.

44 Dan jika wanita itu tidak 
berbuat zina, tetapi tak berdosa 
dan tidak melanggar ikrarnya, 
dan dia mengetahuinya, dan 
Aku mengungkapkannya kepa-
damu, hamba- Ku Joseph, maka 
kamu akan memiliki kuasa, me-
lalui kuasa Imamat Kudus- Ku, 
untuk mengambil wanita itu dan 
memberikan wanita itu kepada 
pria yang tidak berbuat zina te-
tapi telah a setia; karena pria itu 
akan dijadikan penguasa atas 
banyak hal.

45 Karena Aku telah meng-

anugerahkan ke atas dirimu 
a kunci- kunci dan kuasa imamat, 
dimana Aku b memulihkan se-
gala sesuatu, dan menyingkap-
kan kepadamu segala sesuatu 
pada waktu yang tepat.

46 Dan sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa apa pun yang 
kamu a meteraikan di atas bumi 
akan dimeteraikan di surga; 
dan apa pun yang kamu ikat 
di atas bumi, dalam nama- Ku 
dan melalui firman- Ku, firman 
Tuhan, itu akan secara kekal ter-
ikat di surga; dan dosa- dosa si-
apa pun yang kamu b ampuni di 
atas bumi akan diampuni secara 
kekal di surga; dan dosa- dosa 
siapa pun yang kamu pertahan-
kan di atas bumi akan diperta-
hankan di surga.

47 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman, siapa pun yang 
kamu berkati akan Aku berkati, 
dan siapa pun yang kamu ku-
tuk akan Aku a kutuk, firman 
Tuhan; karena Aku, Tuhan, ada-
lah Allahmu.

48 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, 
hamba- Ku Joseph, bahwa apa 
pun yang kamu berikan di atas 
bumi, dan kepada siapa pun 
kamu berikan siapa pun di atas 
bumi, melalui firman- Ku dan 
menurut hukum- Ku, akan di-
kunjungi dengan berkat dan 
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 49 a Mat. 28:20.
  b A&P 68:12.
  c A&P 5:22.  

pts Pemanggilan 
dan Pemilihan.

  d Kej. 17:1–8;  
2 Ne. 8:2.

 50 a pts Kurban.
  b Kej. 22:10–14;  

A&P 97:8.

 52 a pts Emma 
Hale Smith.

 53 a Mat. 25:21;  
A&P 52:13.

bukan kutukan, dan dengan 
kuasa- Ku, firman Tuhan, dan 
akan ada tanpa penghukuman 
di atas bumi dan di surga.

49 Karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan akan bersamamu 
bahkan sampai a akhir dunia, 
dan melalui segala kekekalan; 
karena sesungguhnya Aku 
b memeteraikan ke atas dirimu 
c permuliaanmu, dan memper-
siapkan takhta bagimu di da-
lam kerajaan Bapa- Ku, bersama 
Abraham d bapa leluhurmu.

50 Lihatlah, Aku telah meli-
hat a pengurbananmu, dan akan 
mengampuni segala dosamu; 
Aku telah melihat pengurban-
anmu dalam kepatuhan pada 
apa yang telah Aku beri tahu-
kan kepadamu. Pergilah, oleh 
karena itu, dan Aku membuat 
sebuah jalan bagi pelolosan di-
rimu, seperti Aku b menerima 
persembahan Abraham akan 
putranya, Ishak.

51 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu: Sebuah perin-
tah Aku berikan kepada hamba 
perempuan- Ku, Emma Smith, 
istrimu, yang telah Aku berikan 
kepadamu, agar dia menahan 
dirinya dan tidak mengambil 
bagian atas apa yang Aku perin-
tahkan kepadamu untuk mena-
warkan kepadanya; karena Aku 
melakukannya, firman Tuhan, 
untuk menguji kamu semua, 

seperti yang Aku lakukan ter-
hadap Abraham, dan agar Aku 
boleh menuntut suatu persem-
bahan dari tanganmu, melalui 
perjanjian dan pengurbanan.

5 2   D a n  b i a r l a h  h a m b a 
perempuan- Ku, a Emma Smith, 
m en er im a  mereka  semua 
yang telah diberikan kepada 
hamba- Ku Joseph, dan yang ba-
jik dan murni di hadapan- Ku; 
dan mereka yang tidak murni, 
dan telah mengatakan bahwa 
mereka murni, akan dihancur-
kan, firmanTuhan Allah.

53 Karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan kamu hendak-
nya mematuhi suara- Ku; dan 
Aku memberi kepada hamba- Ku 
Joseph agar dia akan dijadi-
kan penguasa atas banyak hal; 
karena dia telah a setia atas be-
berapa hal, dan sejak mulai seka-
rang Aku akan menguatkannya.

54 Dan Aku memerintahkan 
hamba perempuan- Ku, Emma 
Smith, untuk tinggal dan meng-
ikatkan diri kepada hamba- Ku 
Joseph, dan bukan kepada yang 
lain. Tetapi jika dia tidak mau 
menuruti perintah ini dia akan 
dihancurkan, firman Tuhan; 
karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan akan menghan-
curkannya jika dia tidak tinggal 
dalam hukum- Ku.

55 Tetapi jika dia tidak mau 
menuruti perintah ini, maka 
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 55 a Mrk. 10:28–31.
  b pts Kehidupan Kekal;  

Keluarga—
Keluarga kekal.

 56 a pts Mengampuni.
 57 a Mat. 10:28.

  b pts Permuliaan.
 58 a A&P 84:19–26.  

pts Imamat.
 59 a Ibr. 5:4.  

pts Harun, Kakak 
Laki- Laki Musa.

  b pts Kunci- Kunci 
Imamat.

 61 a pts Perawan.
  b MR 1.  

pts Pernikahan—
Pernikahan jamak.

akanlah hamba- Ku Joseph me-
lakukan segala hal baginya, 
bahkan seperti yang telah dia 
katakan; dan Aku akan mem-
berkatinya dan menjadikannya 
beranak cucu dan memberikan 
kepadanya a seratus kali lipat di 
dunia ini, ayah dan ibu, saudara 
laki- laki dan saudara perem-
puan, rumah dan tanah, istri dan 
anak, dan mahkota b kehidupan- 
kehidupan kekal di dunia- dunia 
kekal.

56 Dan lagi, sesungguhnya 
Aku berfirman, biarlah hamba 
perempuan- Ku a mengampuni 
hamba- Ku Joseph pelanggaran- 
pelanggarannya; dan kemudian 
dia akan diampuni pelanggaran- 
pelanggarannya,  yang de-
ngannya dia telah melanggar 
terhadap- Ku; dan Aku, Tuhan 
Allahmu, akan memberkati-
nya, dan menjadikannya bera-
nak cucu, dan membuat hatinya 
bersukacita.

57 Dan lagi, Aku berfirman, 
janganlah biarkan hamba- Ku 
Joseph melepaskan harta milik-
nya dari tangannya, agar jangan 
musuh datang dan menghancur-
kannya; karena Setan a berupaya 
untuk menghancurkan; karena 
Aku adalah Tuhan Allahmu, dan 
dia adalah hamba- Ku; dan li-
hatlah, dan tengoklah, Aku ber-
samanya, seperti Aku bersama 

Abraham, bapa leluhurmu, bah-
kan hingga b permuliaan dan ke-
muliaannya.

58 Sekarang, bertalian dengan 
hukum a imamat, ada banyak hal 
yang berkaitan dengannya.

59 Sesungguhnya, jika seorang 
pria dipanggil oleh Bapa- Ku, 
seperti halnya a Harun, melalui 
suara- Ku sendiri, dan melalui 
suara Dia yang mengutus- Ku, 
dan Aku telah memberkahinya 
dengan b kunci- kunci kuasa ima-
mat ini, jika dia melakukan apa 
pun dalam nama- Ku, dan me-
nurut hukum- Ku dan melalui 
firman- Ku, dia tidak akan ber-
buat dosa, dan Aku akan mem-
benarkannya.

60 Janganlah biarkan seorang 
pun, oleh karena itu, menyerang 
hamba- Ku Joseph; karena Aku 
akan membenarkannya; karena 
dia akan melakukan pengur-
banan yang Aku tuntut dari ta-
ngannya untuk pelanggarannya, 
firmanTuhan Allahmu.

61 Dan lagi, berkaitan dengan 
hukum imamat—jika pria siapa 
pun mengawini seorang a gadis, 
dan berhasrat mengawini b yang 
lain, dan yang pertama membe-
rikan persetujuannya, dan jika 
dia mengawini yang kedua, dan 
mereka adalah gadis, dan belum 
berikrar kepada pria lain, maka 
dia dibenarkan; dia tidak dapat 
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 63 a Kej. 1:26–28;  Yakub 2:30.   b Musa 1:39.

berbuat zina karena mereka di-
berikan kepadanya; karena dia 
tidak dapat berbuat zina de-
ngan itu yang menjadi kepunya-
annya dan bukan seorang pun 
yang lain.

62 Dan jika dia telah diberikan 
sepuluh orang gadis kepadanya 
melalui hukum ini, dia tidak da-
pat berbuat zina, karena mereka 
kepunyaannya, dan mereka di-
berikan kepadanya; oleh karena 
itu dia dibenarkan.

63 Tetapi jika satu atau siapa 
pun dari sepuluh orang gadis 
itu, setelah dia dikawini, akan 
ada bersama pria lain, wanita 
itu telah berbuat zina, dan akan 
dihancurkan; karena mereka di-
berikan kepada pria itu untuk 
a beranak cucu dan memenuhi 
bumi, menurut perintah- Ku, dan 
untuk menggenapi janji yang di-
berikan oleh Bapa- Ku sebelum 
pelandasan dunia, dan untuk 
permuliaan mereka di dunia- 
dunia kekal, agar mereka boleh 
melahirkan jiwa- jiwa manusia; 
karena di dalam ini b pekerjaan 
Bapa- Ku dilanjutkan, agar Dia 
boleh dimuliakan.

64 Dan lagi, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, jika pria siapa pun 
memiliki seorang istri, yang me-
megang kunci- kunci kuasa ini, 
dan pria itu mengajarkan kepada 

wanita itu hukum imamat- Ku, 
berkaitan dengan hal- hal ini, 
maka hendaklah wanita itu per-
caya dan melayani bagi pria itu, 
atau wanita itu akan dihancur-
kan, firman Tuhan Allahmu; ka-
rena Aku akan menghancurkan 
wanita itu; karena Aku akan 
membesarkan nama- Ku ke atas 
mereka semua yang menerima 
dan tinggal dalam hukum- Ku.

65 Oleh karena itu, itu akan 
menjadi sah secara hukum 
menurut- Ku, jika wanita itu ti-
dak menerima hukum ini, bagi 
pria itu untuk menerima se-
gala sesuatu apa pun yang Aku, 
Tuhan Allahnya, akan berikan 
kepada pria itu, karena wanita 
itu tidak percaya dan melayani 
bagi pria itu menurut firman- Ku; 
dan wanita itu kemudian men-
jadi pelanggar; dan pria itu ter-
bebas dari hukum Sara, yang 
melayani bagi Abraham me-
nurut hukum ketika Aku me-
merintahkan Abraham untuk 
mengambil Hagar menjadi istri.

66 Dan sekarang, berkaitan de-
ngan hukum ini, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, Aku akan mengung-
kapkan lebih banyak kepadamu, 
setelah ini; oleh karena itu, bi-
arlah ini cukup untuk sekarang 
ini. Lihatlah, Aku adalah Alfa 
dan Omega. Amin.

AJARAN DAN PERJANJIAN 132:62–66391



133 2 a Mal. 3:1; A&P 36:8.
  b A&P 1:36.  

pts Yesus Kristus—
Hakim.

 3 a Yes. 52:10.

  b Yes. 12:2; 52:10.  
pts Keselamatan;  
Rencana Penebusan.

 5 a Alma 5:57; A&P 1:16.  
pts Babel;  

Keduniawian.
  b 2 Tim. 2:21; 3 Ne. 20:41;  

A&P 38:42.  
pts Murni, 
Kemurnian.

BAGIAN 133
Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, 
Ohio, 3 November 1831. Sebagai pengantar wahyu ini, sejarah Joseph 
Smith menyatakan, “Pada waktu ini ada banyak hal yang para Pena
tua hasratkan untuk ketahui yang berhubungan dengan pengkhot
bahan Injil kepada penghuni bumi, dan mengenai pengumpulan; dan 
supaya berjalan dengan terang sejati, dan diberi petunjuk dari tempat 
yang tinggi, pada tanggal 3 November 1831, saya bertanya kepada 
Tuhan dan menerima wahyu penting berikut.” Bagian ini mula mula 
ditambahkan ke kitab Ajaran dan Perjanjian sebagai apendiks dan se
sudah itu diberikan nomor bagian.

1–6, Para Orang Suci diperintah
kan untuk bersiap bagi Kedatangan 
Kedua; 7–16, Semua orang dipe
rintahkan untuk melarikan diri 
dari Babilon, datang ke Sion, dan 
bersiap bagi hari Tuhan yang be
sar; 17–35, Dia akan berdiri di 
atas Gunung Sion, benua benua 
akan menjadi satu daratan, dan 
suku suku Israel yang hilang akan 
kembali; 36–40, Injil dipulihkan 
melalui Joseph Smith untuk dikhot
bahkan ke seluruh dunia; 41–51, 
Tuhan akan turun dengan pemba
lasan ke atas yang jahat; 52–56, 
Itu akan menjadi tahun bagi yang 
ditebus Nya; 57–74, Injil mesti di
wartakan untuk menyelamatkan 
para Orang Suci dan untuk kehan
curan orang jahat.

Simaklah, hai kamu umat 
g e re j a -  K u ,  f i r m a n  Tu h a n 
Allahmu, dan dengarlah firman 
Tuhan mengenai kamu—

2 Tuhan yang akan dengan 
tiba- tiba a datang ke bait suci- 
Nya; Tuhan yang akan turun ke 
atas dunia dengan kutukan un-
tuk b penghakiman; ya, ke atas 
segala bangsa yang melupakan 
Allah, dan ke atas semua yang 
fasik di antara kamu.

3 Karena Dia akan a menying-
kapkan lengan kudus- Nya di 
mata segala bangsa, dan sege-
nap ujung bumi akan melihat 
b keselamatan dari Allah mereka.

4 Karenanya, bersiaplah kamu, 
bersiaplah kamu, hai umat- Ku; 
kuduskanlah dirimu; berkum-
pullah kamu bersama, hai kamu 
umat gereja- Ku, di atas tanah 
Sion, kamu semua yang tidak di-
perintahkan untuk tinggal.

5 Pergilah kamu keluar dari 
a Babilon. Jadilah kamu b ber-
sih yang menyandang bejana 
Tuhan.

6 Adakanlah pertemuan khu-
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 6 a Mal. 3:16–18.
 7 a A&P 29:8.  

pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  b Za. 2:6–7;  
Mrk. 13:27.

 8 a pts Pekerjaan 
Misionaris.

  b Yes. 11:11;  
1 Ne. 22:4;  
2 Ne. 10:8, 20.

  c pts Orang- Orang 
Bukan Israel.

  d pts Orang- Orang 
Yahudi.

 9 a Yes. 54:2.  
pts Pasak.

  b pts Sion.
 10 a Mat. 25:6;  

A&P 33:17–18;  
45:54–59.  
pts Mempelai 
Laki- Laki.

  b A&P 1:12–14.
 11 a Mrk. 13:32–37;  

JS—M 1:46, 48.

  b A&P 49:7.
 12 a A&P 38:31, 42.
  b pts Sion.
 13 a pts Yehuda.
  b pts Yerusalem.
  c Yes. 2:1–3;  

Yeh. 38:8.
  d Mzm. 122.
 15 a Yes. 52:10–12;  

A&P 58:56.
  b Kej. 19:17, 26;  

Luk. 9:62.

syukmu, dan seringlah saling 
a berbicara. Dan biarlah setiap 
orang memanggil nama Tuhan.

7 Ya, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu lagi, waktu-
nya telah datang ketika suara 
Tuhan adalah kepadamu: Per-
gilah kamu keluar dari Babilon; 
a berkumpullah kamu keluar 
dari antara bangsa- bangsa, dari 
b empat penjuru angin, dari satu 
ujung langit ke yang lain.

8   a Utuslah para  penatua 
gereja-  Ku kepada bangsa- 
bangsa yang berada jauh; ke 
b pulau- pulau di laut; utuslah 
ke negeri- negeri asing; minta-
lah kepada segala bangsa, terle-
bih dahulu kepada c orang- orang 
bukan Israel, dan kemudian ke-
pada d orang- orang Yahudi.

9 Dan lihatlah, dan tengoklah, 
ini akan menjadi seruan me-
reka, dan suara Tuhan kepada 
semua orang: Pergilah kamu 
ke tanah Sion, agar batas- batas 
umat- Ku boleh diperluas, dan 
agar a pasak- pasaknya boleh di-
perkuat, dan agar b Sion boleh 
menyebar luas ke daerah- daerah 
sekitarnya.

10 Ya, biarlah seruannya di-

sebarluaskan ke antara semua 
orang: Bangun dan bangkit dan 
pergilah untuk menemui a Mem-
pelai Laki- Laki; lihat dan te-
ngoklah, Mempelai Laki- Laki 
datang; pergilah kamu keluar 
untuk menemui- Nya. Persiap-
kanlah dirimu bagi b hari Tuhan 
yang besar.

11 a Berjagalah, oleh karena itu, 
karena kamu b tidak tahu hari ti-
dak juga jamnya.

12 Biarlah mereka, oleh ka-
rena itu, yang berada a di antara 
orang- orang bukan Israel mela-
rikan diri ke b Sion.

13 Dan biarlah mereka yang 
dari a Yehuda melarikan diri ke 
b Yerusalem, ke c gunung- gunung 
d rumah Tuhan.

14 Pergilah kamu keluar dari 
antara bangsa- bangsa, bahkan 
dari Babilon, dari tengah keja-
hatan, yang adalah Babilon ro-
hani.

15 Tetapi sesungguhnya, demi-
kianlah firman Tuhan, jangan-
lah biarkan pelarianmu dengan 
a bergegas, tetapi biarlah segala 
sesuatu dipersiapkan sebelum-
nya bagimu; dan dia yang pergi, 
b janganlah biarkan dia melihat 
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 16 a A&P 1:1–6.
  b pts Pertobatan.
 17 a A&P 13; 27:7–8; 88:92.
  b Yes. 40:3–5.
  c Mal. 3:1.
 18 a Why. 14:1.  

pts Anak Domba 
Allah.

  b A&P 84:2.
  c Why. 7:1–4.
 19 a Mat. 25:1–13;  

A&P 33:17–18; 88:92.  
pts Kedatangan 

Kedua Yesus Kristus.
  b pts Mempelai 

Laki- Laki.
 20 a Za. 14:4;  

A&P 45:48–53.
 21 a Yl. 3:16; Am. 1:2.
  b Yes. 2:2–4.
 22 a Yeh. 43:2; Why. 1:15;  

A&P 110:3.
  b Mzm. 77:19; Why. 14:2.
  c Hak. 5:5; Yes. 40:4; 64:1;  

Why. 16:20;  
A&P 49:23; 109:74.

 23 a Why. 6:14.
 24 a pts Yerusalem.
  b Kej. 10:25.  

pts Bumi—
Terbaginya bumi.

 25 a pts Yesus Kristus—
Pemerintahan 
milenium Kristus.

 26 a Yer. 16:14–15;  
A&P 110:11.  
pts Israel—
Sepuluh suku Israel 
yang hilang.

ke belakang agar jangan kehan-
curan yang tiba- tiba akan datang 
ke atasnya.

16 Simak dan dengarlah, hai 
kamu penghuni bumi. a Dengar-
kanlah, kamu penatua gereja- Ku 
bersama, dan dengarlah suara 
Tuhan; karena Dia meminta ke-
pada semua orang, dan Dia me-
merintahkan semua orang di 
mana pun untuk b bertobat.

17 Karena lihatlah, Tuhan Allah 
telah a mengutus malaikat yang 
berseru di tengah langit, menga-
takan: Persiapkanlah kamu jalan 
Tuhan, dan jadikanlah jalan- Nya 
b lurus, karena jam c kedatangan- 
Nya sudah dekat—

18 Ketika a Anak Domba akan 
berdiri di atas b Gunung Sion, 
dan bersama- Nya c seratus dan 
empat puluh empat ribu, me-
miliki nama Bapa- Nya tertulis 
di atas dahi mereka.

19 Karenanya, bersiaplah kamu 
untuk a kedatangan b Mempe-
lai Laki- Laki; pergilah kamu, 
pergilah kamu keluar untuk 
menemui- Nya.

20 Karena lihatlah, Dia akan 
a berdiri di atas Bukit Zaitun, dan 
di atas samudra yang dahsyat, 

bahkan samudra raya, dan di 
atas pulau- pulau di laut, dan di 
atas tanah Sion.

21 Dan Dia akan a menyua-
rakan suara- Nya dari b Sion, 
dan Dia akan berfirman dari 
Yerusalem, dan suara- Nya akan 
didengar di antara semua orang;

22 Dan itu akan menjadi su-
atu suara bagaikan a suara ba-
nyak perairan, dan bagaikan 
suara b guntur yang keras, yang 
akan c menumbangkan gunung- 
gunung, dan lembah- lembah ti-
dak akan ditemukan.

23 Dia akan memerintah samu-
dra raya, dan itu akan dihalau 
kembali ke negeri- negeri utara, 
dan a pulau- pulau akan menjadi 
satu daratan;

24 Dan tanah a Yerusalem dan 
tanah Sion akan dibalikkan ke 
tempatnya sendiri, dan bumi 
akan menjadi seperti pada masa 
sebelum b terbagi.

25 Dan Tuhan, bahkan Juru-
selamat, akan berdiri di tengah 
umat- Nya, dan akan a berkuasa 
atas semua daging.

26 Dan mereka yang berada 
di a negeri- negeri utara akan da-
tang dalam ingatan di hadapan 
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 27 a Yes. 11:15–16;  
2 Ne. 21:16.

 29 a Yes. 35:6–7.
 30 a Za. 10:7–12.  

pts Efraim—
Suku Efraim.

 31 a Kej. 49:26.
 33 a Yes. 35:10; 51:11;  

A&P 66:11.

 34 a pts Israel—Dua 
belas suku Israel.

  b Kej. 48:14–20;  
1 Taw. 5:1–2;  
Eter 13:7–10.

 35 a pts Yehuda—
Suku Yehuda.

  b pts Kekudusan.
 36 a Why. 14:6–7;  

A&P 20:5–12.
  b pts Pemulihan Injil.
 37 a pts Injil.
  b pts Khotbah;  

Pekerjaan Misionaris.
  c A&P 42:58.
 39 a pts Ibadat.

Tuhan; dan para nabi mereka 
akan mendengar suara- Nya, 
dan tidak akan lagi menahan 
diri mereka; dan mereka akan 
menghantam batu karang, dan 
es akan mengalir turun di ha-
dapan mereka.

27 Dan suatu a jalan raya akan 
dibangun di tengah samudra 
raya.

28 Musuh mereka akan men-
jadi mangsa bagi mereka,

29 Dan di a gurun- gurun yang 
gersang akan tampil kolam- 
kolam air yang hidup; dan tanah 
yang kekeringan tidak akan lagi 
menjadi tanah yang haus.

30 Dan mereka akan menam-
pilkan harta benda mereka yang 
berharga kepada anak- anak 
a Efraim, para hamba- Ku.

31 Dan tapal batas a bukit- bukit 
abadi akan bergetar di hadapan 
mereka.

32 Dan di sana mereka akan 
menjatuhkan diri dan dimah-
kotai dengan kemuliaan, bah-
kan di Sion, melalui tangan para 
hamba Tuhan, bahkan anak- 
anak Efraim.

33 Dan mereka akan dipe-
nuhi dengan a nyanyian suka-
cita abadi.

34 Lihatlah, inilah berkat 
dari Allah yang abadi ke atas 

a suku- suku Israel, dan berkat 
yang lebih berharga ke atas ke-
pala b Efraim dan para sekutu-
nya.

35 Dan mereka juga yang dari 
suku a Yehuda, setelah rasa sakit 
mereka, akan dikuduskan dalam 
b kekudusan di hadapan Tuhan, 
untuk berdiam di hadirat- 
Nya siang dan malam, selama- 
lamanya.

36 Dan sekarang, sesung-
guhnya berfirmanlah Tuhan, 
agar hal- hal ini boleh diketa-
hui di antara kamu, hai peng-
huni bumi, Aku telah mengutus 
a malaikat- Ku terbang di tengah 
langit, memiliki b Injil abadi, 
yang telah menampakkan diri 
kepada beberapa orang dan te-
lah memercayakannya kepada 
manusia, yang akan menampak-
kan diri kepada banyak orang 
yang berdiam di atas bumi.

37 Dan a Injil ini akan b dikhot-
bahkan kepada c setiap bangsa, 
dan kaum, dan bahasa, dan kha-
layak.

38 Dan para hamba Allah akan 
pergi, mengatakan dengan su-
ara nyaring: Takutlah kepada 
Allah dan berikanlah kemulia- 
an kepada- Nya, karena jam 
penghakiman- Nya telah datang;

39 Dan a sembahlah Dia yang 
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 41 a Ayb. 41:31.
 44 a 1 Tes. 4:15–18.
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Why. 19:11–15;  
tjs Why. 19:15 

(Apendiks);  
Mosia 3:7;  
A&P 19:18.

 49 a Yes. 13:10; 24:23;  
A&P 45:42; 88:87.

 50 a Yes. 63:2–3;  
A&P 76:107; 88:106.

menjadikan langit, dan bumi, 
dan laut, dan sumber- sumber 
air—

40 Memanggil nama Tuhan si-
ang dan malam, mengatakan: 
Ya semoga Engkau akan a me-
ngoyak langit, agar Engkau 
akan turun, sehingga gunung- 
gunung boleh mengalir turun di 
hadirat- Mu.

41 Dan itu akan dijawab ke atas 
kepala mereka; karena hadirat 
Tuhan akan bagaikan api mele-
lehkan yang membakar, dan ba-
gaikan api yang menyebabkan 
air a mendidih.

42 Ya Tuhan, Engkau akan 
turun untuk menyingkapkan 
nama- Mu kepada lawan- Mu, 
dan segala bangsa akan geme-
tar di hadirat- Mu—

43 Ketika Engkau melakukan 
apa yang menakutkan, apa yang 
mereka tidak cari.

44 Ya, ketika Engkau turun, 
dan gunung- gunung mengalir 
turun di hadirat- Mu, Engkau 
akan a bertemu dia yang ber-
sukacita dan mengerjakan ke-
benaran, yang mengingat- Mu 
dalam jalan- Mu.

45 Karena sejak awal dunia ma-
nusia tidak mendengar tidak 
juga mengenali melalui telinga, 
tidak juga mata siapa pun me-
lihat, ya Allah, selain Engkau, 

betapa besar apa yang telah Eng-
kau a persiapkan baginya yang 
b menunggu- Mu.

46 Dan akan dikatakan: a Siapa-
kah ini yang b turun dari Allah di 
surga dengan pakaian yang ter-
celup; ya, dari daerah- daerah 
yang tidak diketahui, berpa-
kaian dalam busana- Nya yang 
mulia, melakukan perjalanan 
dalam kebesaran kekuatan- Nya?

47 Dan Dia akan berfirman: 
Aku adalah Dia yang berfirman 
dalam kebenaran, perkasa untuk 
menyelamatkan.

48 Dan Tuhan akan a me-
rah dalam busana- Nya, dan 
pakaian- Nya seperti Dia yang 
menginjak- injak di dalam tong 
anggur.

49 Dan demikian besar akan-
lah kemuliaan hadirat- Nya 
sehingga a matahari akan me-
nyembunyikan mukanya karena 
malu, dan bulan akan menahan 
terangnya, dan bintang- bintang 
akan dilemparkan dari tempat-
nya.

50 Dan suara- Nya akan terde-
ngar: Aku telah a menginjak- injak 
alat pemeras anggur seorang 
diri, dan telah membawa peng-
hakiman ke atas semua orang; 
dan tak seorang pun berada 
bersama- Ku;

51 Dan Aku telah memijak- mijak 
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 51 a Im. 8:30.
 53 a Yes. 63:4–9.
  b pts Kasih Amal.
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  b pts Orang Suci.
  c A&P 45:45–46; 

88:96–97.
  d Mat. 25:33–34.
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A&P 76:66; 
84:2, 98–102.

  f pts Yerusalem Baru.
  g Why. 15:3;  

A&P 84:98–102.

  h pts Anak Domba 
Allah.

 57 a pts Tingkat- Tingkat 
Kemuliaan.

  b pts Injil.
 58 a Mat. 11:25;  

1 Kor. 1:27;  
Alma 32:23; 37:6–7.

  b Yes. 60:22.
  c Ul. 32:29–30.

mereka dalam kegeraman- Ku, 
dan Aku menginjak- injak me-
reka dalam amarah- Ku, dan da-
rah mereka telah Aku a percikkan 
ke atas pakaian- Ku, dan meno-
dai seluruh pakaian- Ku; karena 
inilah hari pembalasan yang ada 
dalam hati- Ku.

52 Dan sekarang tahun bagi 
yang ditebus- Nya telah datang; 
dan mereka akan menyebutkan 
kebaikan hati penuh kasih dari 
Tuhan mereka, dan segala yang 
telah Dia limpahkan ke atas 
diri mereka menurut kebaikan- 
Nya, dan menurut kebaikan 
hati penuh kasih- Nya, selama- 
lamanya.

53 Dalam segala a kesengsaraan 
mereka Dia disengsarakan. Dan 
malaikat dari hadirat- Nya me-
nyelamatkan mereka; dan da-
lam b kasih- Nya, dan dalam rasa 
kasihan- Nya, Dia c menebus me-
reka, dan memanggul mereka, 
dan mengangkat mereka sepan-
jang zaman dahulu;

54 Ya, dan a Henokh juga, dan 
mereka yang berada bersama-
nya; para nabi yang ada sebelum 
dia; dan b Nuh juga, dan me-
reka yang ada sebelum dia; dan 
c Musa juga, dan mereka yang 
ada sebelum dia;

55 Dan dari Musa ke Elia, 
dan dari Elia ke Yohanes, yang 
ber ada bersama Kristus pada 
a kebangkitan- Nya, dan para ra-
sul kudus, bersama Abraham, 
Ishak, dan Yakub, akan berada 
di hadirat Anak Domba.

56 Dan a kubur para b orang 
suci akan c dibukakan; dan me-
reka akan tampil dan berdiri 
pada d sisi kanan Anak Domba, 
ketika Dia akan berdiri di atas 
e Gunung Sion, dan di atas kota 
yang kudus, f Yerusalem Baru; 
dan mereka akan menyanyikan 
g nyanyian h Anak Domba, siang 
dan malam selama- lamanya.

57 Dan untuk alasan ini, agar 
orang- orang boleh dijadikan 
pengambil bagian dari a kemu-
liaan yang akan diungkapkan, 
Tuhan mewartakan kegenapan 
b Injil- Nya, perjanjian- Nya yang 
abadi, bertukar pikiran dalam 
kegamblangan dan kesederha-
naan—

58 Untuk mempersiapkan 
yang lemah bagi hal- hal itu 
yang akan datang ke atas bumi, 
dan bagi tugas suruhan Tuhan 
pada masa ketika yang a lemah 
akan mempermalukan yang bi-
jak, dan b yang kecil menjadi su-
atu bangsa yang kuat, dan c dua 
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Yos. 3:14–17.
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orang akan menungganglang-
gangkan berlaksa- laksa orang 
mereka.

59 Dan melalui apa yang lemah 
dari bumi Tuhan akan a mengi-
rik bangsa- bangsa dengan ku-
asa Roh- Nya.

60 Karena alasan ini perintah- 
perintah ini diberikan; mereka 
diperintahkan untuk menahan 
dari dunia pada hari ketika itu 
diberikan, tetapi sekarang mesti 
a menyebarluas kepada b semua 
daging—

61 Dan ini menurut pikiran 
dan kehendak Tuhan, yang ber-
kuasa atas semua daging.

62 Dan kepada dia yang a berto-
bat dan b menguduskan dirinya 
di hadapan Tuhan akan diberi-
kan c kehidupan kekal.

63 Dan ke atas diri mereka 
yang a tidak menyimak suara 
Tuhan akan digenapi apa yang 
dituliskan oleh Nabi Musa, 
bahwa mereka akan b disingkir-
kan dari antara orang- orang.

64 Dan juga apa yang ditulis-
kan oleh Nabi a Maleakhi: Ka-
rena, lihatlah, b harinya datang 
yang akan c membakar bagaikan 
perapian, dan semua yang som-
bong, ya, dan semua yang mela-
kukan kejahatan, akan menjadi 

tunggul jerami; dan hari yang 
datang itu akan membakar me-
reka, firman Tuhan semesta 
alam, sehingga akan mening-
galkan mereka tanpa akar tidak 
juga cabang.

65 Karenanya, ini akan menjadi 
jawaban Tuhan kepada mereka:

66 Pada hari itu ketika Aku 
datang kepada umat milik- Ku, 
tak seorang pun di antara kamu 
a menerima- Ku, dan kamu diha-
lau keluar.

67 Ketika Aku memanggil lagi 
tak ada seorang pun darimu 
menjawab; namun a lengan- Ku 
tidak dipendekkan sama sekali 
sehingga Aku tidak dapat mene-
bus, tidak juga b kuasa- Ku untuk 
membebaskan.

6 8   L i h a t l a h ,  d e n g a n 
hardikan- Ku Aku a menge-
ringkan laut. Aku menjadikan 
sungai- sungai suatu padang be-
lantara; ikan mereka berbau bu-
suk, dan mati karena kehausan.

69 Aku menyelimuti langit de-
ngan kekelaman, dan menjadi-
kan pakaian berkabung penutup 
mereka.

70 Dan a ini akan kamu pero-
leh dari tangan- Ku—kamu akan 
berbaring dalam dukacita.

71 Lihatlah, dan tengoklah, 
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 71 a 2 Taw. 36:15–16;  
Yer. 44:4–5.

 72 a Yes. 8:16–20.
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Luk. 13:28; A&P 19:5.  
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PK 1:12.

  b pts Tanggung 
Jawab.

tak ada seorang pun yang akan 
membebaskanmu; karena kamu 
tidak mematuhi suara- Ku ketika 
Aku memanggil kepadamu dari 
surga; kamu tidak memercayai 
para hamba- Ku, dan ketika me-
reka a diutus kepadamu kamu ti-
dak menerima mereka.

72 Karenanya, mereka a me-

meteraikan kesaksiannya dan 
mengikat hukumnya, dan kamu 
diserahkan pada kegelapan.

73 Inilah mereka yang akan 
pergi ke dalam kegelapan luar, 
di mana ada a tangisan, dan ra-
tapan, dan kertakan gigi.

74 Lihatlah Tuhan Allahmu te-
lah memfirmankannya. Amin.

BAGIAN 134
Suatu maklumat kepercayaan perihal pemerintahan dan hukum 
hukum secara umum, diterima melalui pemungutan suara secara bu
lat pada suatu sidang umum Gereja yang diadakan di Kirtland, Ohio, 
17 Agustus 1835. Banyak Orang Suci berkumpul bersama untuk 
mempertimbangkan isi yang diusulkan dalam edisi pertama Ajaran 
dan Perjanjian. Pada waktu itu, maklumat ini diberi mukadimah 
berikut: “Agar kepercayaan kami perihal pemerintahan dan hukum 
hukum duniawi secara umum boleh tidak disalahtafsirkan tidak juga 
disalahpahami, kami telah berpikir adalah tepat untuk menyampaikan, 
pada penutupan jilid ini, pendapat kami mengenai hal yang sama itu.”

1–4, Pemerintah hendaknya me
melihara kebebasan suara hati dan 
ibadat; 5–8, Semua orang hendak
nya menyokong pemerintah mereka 
dan wajib menunjukkan rasa hor
mat dan rasa takzim terhadap hu
kum; 9–10, Masyarakat keagamaan 
hendaknya tidak menjalankan ke
kuasaan sipil; 11–12, Manusia di
benarkan dalam mempertahankan 
diri mereka dan harta milik mereka.

Kami percaya bahwa a peme-
rintahan ditegakkan oleh Allah 

demi manfaat manusia; dan 
bahwa Dia menganggap ma-
nusia b bertanggung jawab atas 
tindakan mereka dalam hu-
bungan dengannya, baik dalam 
membuat hukum maupun me-
laksanakannya, demi kebaikan 
dan keamanan masyarakat.

2 Kami percaya bahwa tidak 
ada pemerintahan yang dapat 
hidup dalam kedamaian, ke-
cuali hukum yang seperti itu 
dibentuk dan tetap tak terlang-
gar yang akan menjamin bagi 
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 2 a pts Hak Pilihan.
  b pts Suara Hati.
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masing- masing individu pene-
rapan a bebas dari b suara hati, 
hak dan pengendalian harta mi-
lik, dan c perlindungan hidup.

3 Kami percaya bahwa semua 
pemerintahan perlu menuntut 
para a pejabat sipil dan pejabat 
hukum untuk memberlakukan 
hukum dari yang sama; dan 
bahwa mereka yang akan me-
laksanakan hukum dalam kese-
taraan dan keadilan hendaknya 
dicari dan disokong melalui su-
ara rakyat jika sebuah republik, 
atau kehendak penguasa.

4 Kami percaya bahwa agama 
ditegakkan oleh Allah; dan 
bahwa manusia bertanggung 
jawab kepada- Nya, dan hanya 
kepada- Nya, untuk penerap-
annya, kecuali pendapat ke-
agamaan mereka mendorong 
mereka untuk menyalahi hak 
dan kebebasan orang lain; tetapi 
kita tidak percaya bahwa hukum 
manusia memiliki hak untuk 
ikut campur dalam menentukan 
peraturan a ibadat untuk meng-
ikat suara hati manusia, tidak 
juga mendiktekan bentuk un-
tuk kebaktian umum atau pri-
badi; bahwa pejabat hukum sipil 
hendaknya mengekang tindak 
kejahatan, tetapi tidak pernah 
mengendalikan suara hati; hen-
daknya menghukum kesalahan, 
tetapi tidak pernah menekan ke-
bebasan jiwa.

5 Kami percaya bahwa semua 
orang terikat untuk mendukung 
dan menyokong pemerintah 
masing- masing di mana mereka 
bertempat tinggal, sementara di-
lindungi dalam hak asasi dan 
hak tak terelakkan mereka me-
lalui hukum pemerintah yang 
seperti itu; dan bahwa pengha-
sutan dan a pemberontakan ti-
daklah pantas bagi setiap warga 
negara yang dilindungi demi-
kian, dan hendaknya dihukum 
sesuai dengan itu; dan bahwa 
semua pemerintah memiliki hak 
untuk mengundangkan hukum 
yang seperti itu yang dalam per-
timbangan mereka sendiri diper-
hitungkan sebagai yang terbaik 
untuk menjamin kepentingan 
umum; pada waktu yang sama, 
meskipun demikian, mengang-
gap sakral kebebasan suara hati.

6 Kami percaya bahwa setiap 
orang hendaknya dihormati da-
lam kedudukannya, para pengu-
asa dan pejabat hukum sebagai 
misal, ditempatkan untuk per-
lindungan bagi yang tak ber-
dosa dan hukuman bagi yang 
bersalah; dan bahwa terhadap 
a hukum semua orang wajib me-
nunjukkan rasa hormat dan rasa 
takzim, karena tanpa itu keda-
maian dan kerukunan akan di-
gantikan oleh anarki dan teror; 
hukum manusia ditegakkan un-
tuk tujuan yang lugas mengatur 
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 8 a Alma 30:7–11; A&P 42:84–87.

kepentingan kita sebagai indi-
vidu dan bangsa, antara yang se-
orang dan yang lain; dan hukum 
ilahi diberikan oleh surga, yang 
menentukan peraturan tentang 
urusan rohani, untuk iman dan 
ibadat, keduanya untuk diper-
tanggungjawabkan oleh ma-
nusia kepada Pembuatnya.

7 Kami percaya bahwa para pe-
nguasa, negara, dan pemerintah 
memiliki hak, dan terikat untuk 
mengundangkan hukum untuk 
perlindungan semua warga ne-
gara dalam penerapan bebas 
dari kepercayaan keagamaan 
mereka; tetapi kita tidak percaya 
bahwa mereka memiliki hak da-
lam keadilan untuk merampas 
dari warga negara hak- hak isti-
mewa ini, atau mengharamkan 
mereka dalam pendapat mereka, 
sepanjang rasa hormat dan rasa 
khidmat diperlihatkan terha-
dap hukum dan pendapat ke-
agamaan yang seperti itu tidak 
membenarkan penghasutan ti-
dak juga persekongkolan.

8 Kami percaya bahwa per-
buatan kejahatan hendaknya 
a dihukum menurut sifat kesa-
lahannya; agar pembunuhan, 
pengkhianatan, perampokan, 
pencurian, dan pelanggaran ke-
tenteraman umum, dalam se-
gala hal, hendaknya dihukum 
menurut tindak kejahatan me-
reka dan kecenderungan mereka 
terhadap kejahatan di antara 
orang- orang, melalui hukum 
dari pemerintahan itu yang di 

dalamnya kesalahan diperbuat; 
dan untuk ketenteraman umum 
dan ketenangan semua orang 
hendaknya melangkah ke depan 
dan menggunakan kemampuan 
mereka dalam membawa orang 
yang bersalah terhadap hukum 
yang baik pada hukuman.

9 Kami tidak percaya itu benar 
untuk membaurkan pengaruh 
keagamaan dengan pemerin-
tahan sipil, yang dengannya 
satu masyarakat keagamaan di-
asuh dan yang lain diharamkan 
dalam hak istimewa rohaninya, 
dan hak individu para anggota-
nya, sebagai warga negara, di-
sangkal.

10 Kami percaya bahwa se-
mua masyarakat keagamaan 
memiliki hak untuk berurusan 
dengan para anggota mereka 
untuk tingkah laku yang tidak 
tertib, menurut peraturan dan 
aturan masyarakat yang se-
perti itu; asalkan urusan yang 
seperti itu adalah untuk pene-
manan dan kedudukan yang 
baik; tetapi kami tidak percaya 
bahwa masyarakat keagamaan 
apa pun memiliki wewenang 
untuk mengadili orang- orang 
atas hak untuk harta milik atau 
kehidupan, untuk mengambil 
dari mereka harta benda du-
nia ini, atau untuk menempat-
kan mereka dalam mara bahaya 
apakah nyawa atau anggota tu-
buh, atau untuk menimpakan 
hukuman jasmani apa pun ke 
atas diri mereka. Mereka hanya 

AJARAN DAN PERJANJIAN 134:7–10401



 10 a pts Ekskomunikasi.  12 a pts Khotbah;  Pekerjaan Misionaris.

dapat a mengekskomunikasi me-
reka dari masyarakat mereka, 
dan menarik dari mereka pene-
manan mereka.

11 Kami percaya bahwa ma-
nusia hendaknya memohon 
pada hukum sipil untuk ganti 
rugi atas segala ketidakadil- 
an dan keluhan, dimana pe-
rundungan pribadi ditimpakan 
atau hak atas harta milik atau 
nama baik disalahi, dimana hu-
kum yang seperti itu ada yang 
akan melindungi yang sama 
itu; tetapi kami percaya bahwa 
semua orang dibenarkan da-
lam mempertahankan diri me-
reka, teman- teman mereka, dan 
harta milik, dan pemerintahan, 
dari serangan tidak sah dan pe-
langgaran hak atas semua orang 
pada waktu keadaan darurat, di-
mana permohonan segera tidak 
dapat dibuat terhadap hukum 
itu, dan pertolongan disediakan.

12 Kami percaya itu benar 
untuk a mengkhobahkan Injil 

kepada bangsa- bangsa di bumi, 
dan memperingatkan yang sa-
leh untuk menyelamatkan diri 
mereka dari kebusukan dunia; 
tetapi kami tidak percaya itu 
benar untuk ikut campur de-
ngan para hamba yang terikat, 
tidak juga mengkhotbahkan In-
jil kepada, tidak juga membap-
tis mereka bertentangan dengan 
kehendak dan niat para maji-
kan mereka, tidak juga untuk 
berurusan dengan atau meme-
ngaruhi mereka sesedikit apa 
pun untuk menyebabkan me-
reka tidak puas dengan keadaan 
mereka dalam kehidupan ini, 
dengan demikian membaha-
yakan kehidupan orang- orang; 
campur tangan yang seperti itu 
kami percaya tidaklah sah dan 
tidaklah adil, dan berbahaya ter-
hadap kedamaian setiap peme-
rintahan yang memperkenankan 
umat manusia ditahan dalam 
perhambaan.

BAGIAN 135
Pengumuman tentang kematisyahidan Joseph Smith sang Nabi dan 
kakaknya, Hyrum Smith sang Bapa Bangsa, di Carthage, Illinois, 
27 Juni 1844. Dokumen ini dimasukkan pada akhir Ajaran dan Per
janjian edisi 1844, yang hampir siap untuk penerbitan ketika Joseph 
dan Hyrum Smith dibunuh.

1–2, Joseph dan Hyrum mati syahid 
di dalam Rutan Carthage; 3, Kedu
dukan unggul Nabi diwartakan; 

4–7, Darah tak berdosa mereka ber
saksi tentang kebenaran dan keila
hian pekerjaan ini.
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135 1 a A&P 5:22; 6:30.  
pts Martir.

  b pts Joseph Smith, Jr.
  c pts Rutan 

Carthage (AS).

  d pts Hyrum Smith.
 2 a pts John Taylor.
 3 a pts Nabi.
  b pts Pelihat.
  c A&P 35:17; 42:12.  

pts Pemulihan Injil.
  d pts Nauvoo, 

Illinois (AS).
  e Ibr. 9:16–17;  

A&P 136:39.

Untuk memeteraikan kesak-
sian kitab ini dan Kitab Mormon, 
kami mengumumkan a kema-
tisyahidan b Joseph Smith sang 
Nabi, dan Hyrum Smith sang 
Bapa Bangsa. Mereka ditem-
bak di dalam c Rutan Carthage, 
pada tanggal 27 Juni 1844, seki-
tar pukul lima sore, oleh gerom-
bolan perusuh bersenjata—yang 
dicat hitam—terdiri dari 150 
hingga 200 orang. d Hyrum di-
tembak pertama dan jatuh de-
ngan tenang, berseru: Aku orang 
mati! Joseph melompat dari jen-
dela, dan ditembak mati dalam 
usahanya, berseru: Ya Tuhan 
Allahku! Mereka berdua ditem-
baki setelah mereka mati, de-
ngan cara yang biadab, dan 
keduanya menerima empat bu-
tir peluru.

2 a John Taylor dan Willard 
Richards, dua orang dari Dua 
Belas, juga berada di dalam ru-
angan pada waktu itu; yang 
terdahulu terluka dengan cara 
yang kejam dengan empat bu-
tir peluru, tetapi sejak itu telah 
pulih; yang belakangan, mela-
lui pemeliharaan yang baik dari 
Allah, lolos, tanpa bahkan se-
buah lubang pun pada jubah-
nya.

3 Joseph Smith, sang a Nabi dan 
b Pelihat Tuhan, telah melaku-
kan lebih banyak, kecuali Yesus 
saja, demi keselamatan manusia 

di dunia ini, daripada orang 
lain siapa pun yang pernah hi-
dup di dalamnya. Dalam kurun 
waktu singkat dua puluh tahun, 
dia telah menampilkan Kitab 
 Mormon, yang dia terjemah-
kan melalui karunia dan kuasa 
Allah, dan telah menjadi sarana 
dalam menerbitkannya di dua 
benua; telah mewartakan c ke-
genapan Injil abadi, yang dimu-
atnya, ke empat penjuru bumi; 
telah menampilkan wahyu dan 
perintah yang membentuk kitab 
Ajaran dan Perjanjian ini, dan 
banyak dokumen dan petunjuk 
bijak yang lain demi manfaat 
anak- anak manusia; mengum-
pulkan beribu- ribu Orang Suci 
Zaman Akhir, mendirikan se-
buah d kota yang besar, dan me-
ninggalkan kemasyhuran dan 
nama yang tidak dapat dile-
nyapkan. Dia hidup secara be-
sar, dan dia mati secara besar 
di mata Allah dan umatnya; 
dan seperti sebagian besar yang 
Tuhan urapi pada zaman da-
hulu, telah memeteraikan misi-
nya dan pekerjaannya dengan 
e darahnya sendiri; dan demikian 
juga kakaknya Hyrum. Dalam 
kehidupan mereka tidak terbagi, 
dan dalam kematian mereka ti-
dak terpisahkan!

4 Ketika Joseph pergi  ke 
Carthage untuk menyerahkan 
dirinya pada persyaratan palsu 
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 4 a Yes. 53:7.
 5 a A&P 88:74–75.

  b Eter 12:36–38.
  c Ibr. 9:16–17.

 6 a Luk. 23:31.

hukum, dua atau tiga hari sebe-
lum pembunuhannya, dia ber-
kata: “Aku akan pergi bagaikan 
seekor a anak domba ke pemban-
taian; tetapi aku tenang bagaikan 
suatu pagi di musim panas; aku 
memiliki suara hati yang hampa 
akan kesalahan terhadap Allah, 
dan terhadap semua orang. Aku 
akan mati tak berdosa, dan 
itu kelak akan dikatakan 
tentang aku—dia dibunuh 
dengan darah dingin.”—Pagi 
yang sama, setelah Hyrum ber-
siap untuk pergi—akankah itu 
dikatakan ke pembantaian? ya, 
karena demikianlah adanya—
dia membaca alinea berikut, de-
kat penutup pasal kedua belas 
Eter, dalam Kitab Mormon, dan 
melipat halaman ke atasnya:

5 Dan terjadilah bahwa aku ber
doa kepada Tuhan agar Dia akan 
memberikan kepada orang orang 
bukan Israel kasih karunia, agar 
mereka boleh memiliki kasih amal. 
Dan terjadilah bahwa Tuhan ber
firman kepadaku: Jika mereka tidak 
memiliki kasih amal tidaklah masa
lah bagimu, engkau telah setia; ka
renanya pakaianmu akan dijadikan 
a bersih. Dan karena engkau telah 
melihat kelemahanmu, engkau akan 
dijadikan kuat, bahkan sampai pen
dudukan di tempat yang telah Aku 
persiapkan di dalam tempat ting
gal Bapa Ku. Dan sekarang, aku 
.  .  . ucapkan selamat berpisah ke
pada orang orang bukan Israel; ya, 
dan juga kepada saudara saudaraku 

yang aku kasihi, sampai kita akan 
bertemu di hadapan b kursi peng
hakiman Kristus, di mana semua 
orang akan mengetahui bahwa pa
kaianku tak ternoda dengan da
rahmu. c Pemberi kesaksian itu 
sekarang mati, dan kesaksian 
mereka berlaku.

6 Hyrum Smith berumur em-
pat puluh empat tahun pada bu-
lan Februari 1844, dan Joseph 
Smith tiga puluh delapan pada 
bulan Desember 1843; dan un-
tuk selanjutnya nama mereka 
akan digolongkan di antara para 
martir agama; dan pembaca di 
setiap bangsa akan diingatkan 
bahwa Kitab Mormon, dan kitab 
Ajaran dan Perjanjian gereja ini, 
bernilai darah terbaik pada abad 
kesembilan belas untuk menam-
pilkannya demi keselamatan du-
nia yang bobrok; dan bahwa jika 
api dapat menghanguskan seba-
tang a pohon hijau demi kemulia- 
an Allah, betapa mudahnya itu 
akan membakar pepohonan ke-
ring untuk memurnikan kebun 
dari kebusukan. Mereka hidup 
demi kemuliaan; mereka mati 
demi kemuliaan; dan kemulia- 
an adalah pahala kekal mereka. 
Dari zaman ke zaman nama 
mereka akan turun- temurun 
kepada anak cucu bagaikan per-
mata bagi yang dikuduskan.

7 Mereka tak berdosa akan 
tindak kejahatan apa pun, se-
bagaimana telah sering me-
reka buktikan sebelumnya, 
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 7 a Why. 6:9.
136 2 a pts Gereja Yesus 

   Kristus dari 
Orang- Orang Suci 

Zaman Akhir.
 3 a Kel. 18:21–26.

dan hanya meringkuk di da-
lam rumah tahanan karena per-
sekongkolan pengkhianat dan 
orang jahat; dan darah tak ber
dosa mereka di atas lantai Rutan 
Carthage adalah suatu meterai 
nyata yang dikaitkan dengan 
“Mormon isme” yang tidak da-
pat ditolak oleh pengadilan apa 
pun di atas bumi, dan darah tak 
berdosa mereka pada perisai lam-
bang Negara Bagian Illinois, de-
ngan pengingkaran janji Negara 
Bagian itu sebagaimana diikrar-
kan oleh gubernur, adalah suatu 
kesaksian terhadap kebenaran 

akan Injil abadi yang seluruh du-
nia tidak dapat makzulkan; dan 
darah tak berdosa mereka pada 
bendera kemerdekaan, dan pada 
undang- undang dasar Amerika 
Serikat, adalah duta bagi agama 
Yesus Kristus, yang akan me-
nyentuh hati orang- orang jujur 
di antara segala bangsa; dan da
rah tak berdosa mereka, bersama 
darah yang tak berdosa dari se-
mua martir di bawah a altar yang 
Yohanes lihat, akan berseru ke-
pada Tuhan Semesta Alam sam-
pai Dia membalaskan darah itu 
ke atas bumi. Amin.

BAGIAN 136
Firman dan kehendak Tuhan, diberikan melalui Presiden Brigham 
Young di Winter Quarters, Kamp Israel, Wilayah Omaha, di tepi ba
rat Sungai Missouri, di dekat Council Bluffs, Iowa.

1–16, Bagaimana Kamp Israel 
mesti diatur untuk perjalanan ke 
arah barat dijelaskan; 17–27, Para 
Orang Suci diperintahkan untuk 
hidup dengan sejumlah standar In
jil; 28–33, Para Orang Suci hen
daknya menyanyi, menari, berdoa, 
dan belajar kebijaksanaan; 34–42, 
Para nabi dibunuh sehingga me
reka boleh dihormati dan yang ja
hat dihukum.

Firman dan Kehendak Tuhan 
mengenai Kamp Israel dalam 
perjalanan mereka ke Barat:

2 Biarlah seluruh umat a Gereja 

Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir, dan mereka 
yang melakukan perjalanan ber-
sama mereka, diatur ke dalam 
rombongan- rombongan, dengan 
sebuah perjanjian dan janji un-
tuk menaati segala perintah dan 
peraturan Tuhan Allah kita.

3   B i a r l a h  r o m b o n g a n - 
rombongan tersebut diatur 
dengan para pemimpin atas a ra-
tusan orang, para pemimpin atas 
lima puluhan orang, dan para 
pemimpin atas puluhan orang, 
dengan seorang presiden dan 
dua orang penasihatnya sebagai 

AJARAN DAN PERJANJIAN 136:1–3405



 3 b pts Rasul.
 4 a pts Perjanjian.
  b pts Berjalan 

bersama Allah.

  c pts Tata Cara.
 8 a pts Miskin.
  b pts Janda.
  c Yak. 1:27;  

3 Ne. 24:5.
 10 a pts Pasak.
 11 a Ul. 28:1–14.  

pts Berkat.

kepala mereka, di bawah arahan 
Dua Belas b Rasul.

4 Dan ini akan menjadi a per-
janjian kita—bahwa kita akan 
b berjalan dalam segala c tata cara 
Tuhan.

5 Biarlah masing- masing rom-
bongan menyediakan bagi diri 
mereka seluruh binatang peng-
hela, gerobak, perbekalan, pa-
kaian, dan keperluan lain untuk 
perjalanan itu, yang mereka 
bisa.

6   K e t i k a  r o m b o n g a n - 
rombongan diatur biarlah me-
reka pergi dengan daya mereka, 
untuk mempersiapkan bagi me-
reka yang akan tinggal.

7 Biarlah masing- masing rom-
bongan, dengan para pemimpin 
dan presiden mereka, memu-
tuskan berapa banyak yang da-
pat pergi musim semi yang akan 
datang; kemudian memilih da-
lam jumlah yang cukup orang- 
orang yang sehat jasmani dan 
ahli, untuk membawa binatang 
penghela, benih, dan peralatan 
bertani, untuk pergi sebagai pi-
onir untuk bersiap mengolah ta-
naman musim semi.

8 Biarlah masing- masing rom-
bongan menanggung pem-
bagian yang setara, menurut 
keuntungan saham dari harta 
milik mereka, dalam membawa 
yang a miskin, para b janda, c anak- 
anak yatim, dan para keluarga 

dari mereka yang telah pergi 
masuk tentara, agar seruan 
janda dan anak yatim tidak naik 
ke dalam telinga Tuhan terhadap 
orang- orang ini.

9 Biarlah masing- masing rom-
bongan mempersiapkan rumah, 
dan ladang untuk menumbuh-
kan biji- bijian, untuk mereka 
yang akan tetap tinggal musim 
ini; dan inilah kehendak Tuhan 
mengenai umat- Nya.

10 Biarlah setiap orang meng-
gunakan segala pengaruh dan 
harta miliknya untuk memin-
dahkan umat ini ke tempat di 
mana Tuhan akan menempat-
kan sebuah a pasak Sion.

11 Dan jika kamu melakukan 
ini dengan hati yang murni, de-
ngan segenap kesetiaan, kamu 
akan a diberkati; kamu akan di-
berkati dalam kawanan dom-
bamu, dan dalam kawanan 
ternakmu, dan di ladangmu, 
dan di rumahmu, dan dalam ke-
luargamu.

12 Biarlah hamba- Ku Ezra T. 
Benson dan Erastus Snow meng-
atur sebuah rombongan.

13 Dan biarlah hamba- Ku 
O r s o n  P r a t t  d a n  Wi l f o rd 
Woodruff mengatur sebuah 
rombongan.

14 Juga, biarlah hamba- Ku 
Amasa Lyman dan George A. 
Smith mengatur sebuah rom-
bongan.
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 18 a A&P 100:13.
 19 a pts Nasihat.
 20 a pts Jujur, Kejujuran.
  b pts Damba, 

Mendambakan.
 21 a pts Perkataan 

Tak Senonoh.
  b Kel. 3:6; 1 Ne. 19:10.
 22 a Kel. 13:18; Yer. 2:5–7;  

1 Ne. 5:15; Alma 36:28.  

pts Yehova.
  b Yer. 30:10;  

Yeh. 20:33–34;  
A&P 38:33.

 23 a 3 Ne. 11:29–30.  
pts Perselisihan.

  b A&P 20:54.  
pts Pembicaraan 
Jahat.

 24 a pts Firman 

Kebijaksanaan.
  b A&P 108:7.
 25 a Mzm. 37:21;  

Mosia 4:28.  
pts Jujur, Kejujuran;  
Utang.

 26 a Im. 6:4; Ul. 22:3.
 27 a pts Ketekunan.
  b pts Petugas 

Pengawasan.

15 Dan menetapkan para presi-
den, dan para pemimpin atas se-
ratusan, dan atas lima puluhan, 
dan atas sepuluhan orang.

16 Dan biarlah para hamba- Ku 
yang telah ditetapkan pergi dan 
mengajarkan ini, kehendak- Ku, 
kepada para orang suci, agar 
mereka boleh siap untuk pergi 
ke suatu tanah kedamaian.

17 Pergilah pada jalanmu dan 
lakukanlah seperti yang telah 
Aku beri tahukan kepadamu, 
dan janganlah takut terhadap 
musuhmu; karena mereka ti-
dak akan memiliki kuasa untuk 
menghentikan pekerjaan- Ku.

18 Sion akan a ditebus pada 
waktu- Ku sendiri yang tepat.

19 Dan jika siapa pun akan 
berupaya untuk membangun 
dirinya, dan tidak mencari 
a nasihat- Ku, dia tidak akan me-
miliki kuasa, dan kebodohannya 
akan dinyatakan.

20 Berupayalah kamu; dan 
a peganglah segala janjimu satu 
sama lain; b janganlah mendam-
bakan apa yang adalah milik 
saudaramu.

21 a Jagalah dirimu dari ke-
jahatan menggunakan nama 
Tuhan dengan sia- sia, karena 
Aku adalah Tuhan Allahmu, 

bahkan b Allah leluhurmu, Allah 
Abraham dan Ishak dan Yakub.

22 a Aku adalah Dia yang me-
nuntun anak- anak Israel ke-
luar dari negeri Mesir; dan 
lengan- Ku terentang pada za-
man terakhir, untuk b menyela-
matkan umat- Ku Israel.

23 Berhentilah saling a berseli-
sih pendapat; berhentilah saling 
berbicara b jahat.

24 Hentikanlah a kemabukan; 
dan biarlah perkataanmu cende-
rung untuk saling b meneguhkan.

25 Jika engkau meminjam dari 
sesamamu, engkau hendaknya 
mengembalikan apa yang te-
lah engkau a pinjam; dan jika 
engkau tidak dapat memba-
yar kembali maka pergilah de-
ngan segera dan beri tahulah 
sesamamu, agar jangan dia me-
ngecam engkau.

26 Jika engkau kiranya mene-
mukan apa yang bagi sesamamu 
telah a hilang, engkau hendak-
nya melakukan pencarian yang 
tekun sampai engkau akan 
menyerahkannya kepadanya  
kembali.

27 Engkau hendaknya a tekun 
dalam melindungi apa yang eng-
kau miliki, agar engkau boleh 
menjadi b petugas pengawasan 
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 28 a pts Bernyanyi.
  b pts Doa.
  c 2 Taw. 5:13;  

A&P 59:15–16.  
pts Terima Kasih.

 29 a 2 Sam. 22:7.
  b pts Sukacita.

 31 a A&P 101:4.  
pts Kemalangan.

  b Rm. 8:18;  
A&P 58:3–4.  
pts Kemuliaan.

  c pts Penderaan.
 32 a pts Kebijaksanaan.

  b pts Rendah Hati, 
Kerendahhatian.

 33 a pts Roh Kudus.
 34 a pts Penganiayaan.
 37 a pts Murni, 

Kemurnian.
  b Hel. 8:18.

yang bijak; karena itu adalah 
karunia cuma- cuma dari Tuhan 
Allahmu, dan engkau adalah pe-
tugas pengawasan- Nya.

28 Jika engkau sukaria, pujilah 
Tuhan dengan a bernyanyi, de-
ngan musik, dengan menari, dan 
dengan b doa pujian dan c ung-
kapan terima kasih.

29 Jika engkau a penuh duka-
cita, mintalah kepada Tuhan 
Allahmu dengan permohonan, 
agar jiwamu boleh b penuh su-
kacita.

30 Janganlah takut terhadap 
musuhmu, karena mereka ber-
ada dalam tangan- Ku dan Aku 
akan melakukan kesenangan- Ku 
terhadap mereka.

31 Umat- Ku mesti a dicobai da-
lam segala sesuatu, agar mereka 
boleh siap untuk menerima b ke-
muliaan yang Aku miliki un-
tuk mereka, bahkan kemuliaan 
Sion; dan dia yang tidak mau 
menanggung c deraan tidaklah 
layak akan kerajaan- Ku.

32 Biarlah dia yang tidak tahu 
belajar a kebijaksanaan dengan 
b merendahkan hatinya dan me-
minta kepada Tuhan Allahnya, 
agar matanya boleh dibukakan 
sehingga dia boleh melihat, dan 
telinganya dibukakan sehingga 
dia boleh mendengar;

33 Karena a Roh- Ku dikirim ke 

dalam dunia untuk menerangi 
yang rendah hati dan menyesal, 
dan untuk penghukuman bagi 
yang fasik.

34 Saudara- saudaramu te-
lah menolakmu dan kesaksi-
anmu, bahkan bangsa yang telah 
a menghalaumu keluar;

35 Dan sekarang datanglah 
hari malapetaka mereka, bahkan 
hari- hari dukacita, bagaikan seo-
rang wanita yang sedang ber ada 
dalam persalinan; dan dukacita 
mereka akan besar kecuali me-
reka selekasnya bertobat, ya, 
selekas- lekasnya.

36 Karena mereka membunuh 
para nabi, dan mereka yang diu-
tus kepada mereka; dan mereka 
telah menumpahkan darah tak 
berdosa, yang berseru dari ta-
nah terhadap mereka.

37 Oleh karena itu, jangan-
lah takjub akan hal- hal ini, ka-
rena kamu belumlah a murni; 
kamu belum dapat menanggung 
kemuliaan- Ku; tetapi kamu akan 
melihatnya jika kamu setia da-
lam menaati segala firman- Ku 
yang telah Aku b berikan kepa-
damu, dari masa Adam hingga 
Abraham, dari Abraham hingga 
Musa, dari Musa hingga Yesus 
dan para rasul- Nya, dan dari 
Yesus dan para rasul- Nya hingga 
Joseph Smith, yang Aku minta 
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 37 c Why. 14:6;  
A&P 110:11–16; 
128:19–21;  
JS—S 1:30–47.

 39 a Mosia 17:20;  
A&P 135:3.

  b pts Kesaksian.
  c pts Martir.
 40 a Kel. 23:22; 

   A&P 8:4; 105:15.
 41 a pts Gereja Yesus 

Kristus.
  b Dan. 7:27.
137 1 a Kis. 7:55–56;  

1 Ne. 1:8;  
Hel. 5:45–49;  
JS—S 1:43.

  b pts Kemuliaan 

   Selestial.
  c 2 Kor. 12:2–4;  

1 Ne. 11:1;  
Musa 1:11.

 2 a 2 Ne. 9:41; 31:17.
  b Kel. 24:17;  

Yes. 33:14–15;  
Hel. 5:23;  
A&P 130:7.

melalui para c malaikat- Ku, para 
hamba- Ku yang melayani, dan 
melalui suara- Ku sendiri dari 
surga, untuk menampilkan 
pekerjaan- Ku;

38 Yang landasan itu dia letak-
kan, dan setia; dan Aku meng-
ambilnya bagi diri- Ku.

39 Banyak yang telah takjub 
karena kematiannya; tetapi ada-
lah perlu bahwa dia hendaknya 
a memeteraikan b kesaksiannya 
dengan c darahnya, agar dia bo-
leh dihormati dan yang jahat bo-
leh dihukum.

40 Belumkah Aku membebas-

kanmu dari a musuhmu, kecuali 
bahwa Aku telah meninggalkan 
suatu kesaksian demi nama- Ku?

41 Sekarang, oleh karena 
itu, simaklah, hai kamu umat 
a gereja- Ku; dan kamu para 
penatua dengarkanlah ber-
sama; kamu telah menerima 
b kerajaan- Ku.

42 Tekunlah dalam menaati se-
gala perintah- Ku, agar jangan 
penghakiman datang ke atas 
dirimu, dan imanmu gagal ba-
gimu, dan musuhmu menang 
atas dirimu. Jadi tidak ada lagi 
saat ini. Amin dan amin.

BAGIAN 137
Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, 
di dalam bait suci di Kirtland, Ohio, 21 Januari 1836. Kejadiannya 
adalah pelaksanaan tata cara tata cara dalam persiapan untuk pen
dedikasian bait suci.

1–6, Nabi melihat kakaknya Alvin 
di dalam kerajaan selestial; 7–
9, Ajaran keselamatan bagi yang 
mati diungkapkan; 10, Semua 
anak diselamatkan di dalam kera
jaan selestial.

a Langit dibukakan kepada 
kami, dan aku melihat b kerajaan 

selestial Allah, dan kemuliaan 
darinya, apakah di dalam c tu-
buh atau di luar tidak dapat aku 
katakan.

2 Aku melihat keindahan luar 
biasa a gerbang yang melaluinya 
para pewaris kerajaan itu akan 
masuk, yang laksana b nyala api 
yang melingkar;
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 3 a Yes. 6:1;  
Yeh. 1:26–28.

  b pts Ke- Allah- an—
Allah Bapa.

  c pts Ke- Allah- an—
Allah Putra.

 4 a Why. 21:21;  
A&P 110:2.

 5 a pts Adam.
  b A&P 132:29.  

pts Abraham.
  c A&P 124:19.  

pts Joseph Smith, Sr.
  d pts Lucy Mack Smith.
  e JS—S 1:4.
 6 a pts Keselamatan 

bagi yang Mati.
  b Yes. 11:11;  

1 Ne. 22:10–12;  
Yakub 6:2.  
pts Israel—
Pengumpulan Israel.

  c Yoh. 3:3–5;  
2 Ne. 9:23;  
Eter 4:18–19;  
A&P 76:50–52; 84:74.  
pts Baptis, Baptisan.

 7 a Hel. 5:30.  
pts Wahyu.

  b tjs 1 Ptr. 4:6 
(Apendiks);  
2 Ne. 9:25–26;  

Mosia 15:24.
  c A&P 76:50–70.
  d pts Kemuliaan 

Selestial.
 8 a Alma 18:32;  

A&P 6:16.
 9 a Why. 20:12–13.  

pts Penghakiman 
Terakhir.

  b pts Pekerjaan.
  c A&P 64:34.  

pts Hati.
 10 a pts Tanggung Jawab.
  b pts Keselamatan—

Keselamatan 
anak- anak.

3 Juga a takhta Allah yang ber-
kobar, yang di atasnya duduk-
lah b Bapa dan c Putra.

4 Aku melihat jalan- jalan yang 
indah dari kerajaan itu, yang 
memiliki tampilan dilapisi de-
ngan a emas.

5 Aku melihat Bapa a Adam 
dan b Abraham; dan c ayahku dan 
d ibuku; kakakku e Alvin, yang te-
lah sejak lama tidur;

6 Dan takjub bagaimana itu ter-
jadi bahwa dia telah mendapat-
kan sebuah a warisan di dalam 
kerajaan itu, melihat bahwa dia 
telah meninggalkan kehidupan 
ini sebelum Tuhan menggerak-
kan tangan untuk mengumpul-
kan Israel yang b kedua kali, dan 
belum c dibaptis untuk pengam-
punan akan dosa- dosa.

7 Demikianlah datang a suara 
Tuhan kepadaku, memfirman-

kan: Semua orang yang telah 
mati b tanpa suatu pengetahuan 
tentang Injil ini, yang akan me-
nerimanya jika mereka diizinkan 
untuk tinggal, akan menjadi c pe-
waris d kerajaan selestial Allah;

8 Juga semua yang akan mati 
mulai sekarang tanpa suatu pe-
ngetahuan tentangnya, yang 
a akan menerimanya dengan se-
genap hati mereka, akan men-
jadi pewaris kerajaan itu;

9 Karena Aku, Tuhan, akan 
a menghakimi semua orang me-
nurut b pekerjaan mereka, menu-
rut c hasrat hati mereka.

10 Dan aku juga melihat bahwa 
semua anak yang mati sebelum 
mereka mencapai a umur per-
tanggungjawaban b diselamat-
kan di dalam kerajaan surga 
selestial.

BAGIAN 138
Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Presiden Joseph F. Smith 
di Salt Lake City, Utah, pada tanggal 3 Oktober 1918. Dalam ceramah 
pembukanya di Konferensi Umum Setengah Tahunan Gereja ke 89, 
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138 1 a pts Merenungkan.
 2 a Mat. 20:28.  

pts Pendamaian.
  b pts Rencana 

Penebusan.

 3 a Yoh. 3:16.  
pts Kasih.

  b pts Penebus.
 4 a PK 1:3.
  b Mat. 7:21.  

pts Patuh, Kepatuhan.
 5 a yaitu para orang suci 

zaman terdahulu.
  b 1 Ptr. 1:1.

pada tanggal 4 Oktober 1918, Presiden Smith memaklumkan bahwa 
dia telah menerima beberapa komunikasi ilahi selama bulan bulan se
belumnya. Salah satunya, mengenai kunjungan Juruselamat kepada 
roh roh orang mati sementara tubuh Nya berada di dalam makam, 
yang Presiden Smith telah terima hari sebelumnya. Itu ditulis dengan 
segera menyusul penutupan konferensi. Pada tanggal 31 Oktober 
1918, itu diajukan kepada para penasihat dalam Presidensi Utama, 
Dewan Dua Belas, dan Bapa Bangsa, dan dengan suara bulat dite
rima oleh mereka.

1–10, Presiden Joseph F. Smith me
renung tentang tulisan Petrus dan 
kunjungan Tuhan ke dunia roh; 
11–24, Presiden Smith melihat 
orang mati yang saleh berhimpun 
di dalam firdaus dan pelayanan 
Kristus di antara mereka; 25–37, 
Dia melihat bagaimana pengkhot
bahan Injil diatur di antara roh 
roh; 38–52, Dia melihat Adam, 
Hawa, dan banyak di antara para 
nabi kudus di dunia roh yang 
menganggap keadaan roh mereka 
sebelum kebangkitan mereka se
bagai suatu penawanan; 53–60, 
Orang mati yang saleh pada za
man ini melanjutkan kerja mereka 
di dunia roh.

Pada tanggal tiga Oktober, da-
lam tahun seribu sembilan ratus 
dan delapan belas, aku duduk 
di dalam ruanganku a merenung 
tentang tulisan suci;

2 Dan memikirkan tentang 
a kurban pendamaian yang be-
sar yang dibuat oleh Putra Allah, 
untuk b penebusan dunia;

3 Dan a kasih yang besar dan 
memukau yang dinyatakan oleh 
Bapa dan Putra dalam keda-
tangan b Penebus ke dunia;

4 Agar melalui a pendamaian- 
Nya, dan melalui b kepatuhan 
pada asas- asas Injil, umat ma-
nusia boleh diselamatkan.

5 Sementara aku demikian ter-
libat, pikiranku kembali pada tu-
lisan rasul Petrus, kepada para 
a orang suci zaman dahulu yang 
terpencar- pencar di luar dae-
rah di seluruh b Pontus, Galatia, 
 Kapadokia, dan bagian- bagian 
lain di Asia, di mana Injil telah 
dikhotbahkan setelah penya-
liban Tuhan.

6 Aku membuka Alkitab dan 
membaca pasal ketiga dan ke-
empat surat pertama Petrus, dan 
ketika aku membaca aku ter-
amat terkesan, lebih daripada 
yang pernah aku rasakan sebe-
lumnya, dengan petikan berikut:

7 “Sebab juga Kristus telah mati 
sekali untuk segala dosa kita, Ia 
yang benar untuk orang- orang 
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 8 a Yes. 61:1;  
Luk. 4:18;  
A&P 76:73–74; 88:99.

 11 a pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.

  b Ef. 1:18;  
A&P 76:10, 12, 19.

  c Yes. 11:2.
  d pts Roh.
 12 a A&P 76:69–70.

  b A&P 6:13; 51:19; 
76:51–53.

 13 a pts Kurban.
  b Mat. 5:10–12.
 14 a Eter 12:4;  

Moro. 7:3, 40–44.  
pts Harapan.

  b pts Kebangkitan.
  c pts Kasih Karunia.
  d pts Ke- Allah- an—

Allah Bapa.
  e pts Anak Tunggal.
 15 a Yes. 51:11;  

Alma 40:12.
 16 a Luk. 23:43;  

Alma 40:11–12.  
pts Firdaus.

  b Morm. 9:13.
 17 a 2 Ne. 9:10–13.
  b Yeh. 37:1–14.

yang tidak benar, supaya Ia 
membawa kita kepada Allah; 
Ia, yang telah dibunuh dalam 
keadaan- Nya sebagai manusia, 
tetapi yang telah dibangkitkan 
menurut Roh,

8 “dan di dalam Roh itu juga Ia 
pergi memberitakan Injil kepada 
roh- roh yang di dalam a penjara,

9 “yaitu kepada roh- roh me-
reka yang dahulu pada waktu 
Nuh tidak taat kepada Allah, ke-
tika Allah tetap menanti dengan 
sabar waktu Nuh sedang mem-
persiapkan bahteranya, dimana 
hanya sedikit, yaitu delapan 
orang, yang diselamatkan oleh 
air bah itu.” (1 Petrus 3:18–20.)

10 “Itulah sebabnya maka In-
jil telah diberitakan juga ke-
pada orang- orang mati, supaya 
mereka, sama seperti semua 
manusia, dihakimi secara ba-
dani; tetapi oleh roh dapat hi-
dup menurut kehendak Allah.” 
(1 Petrus 4:6.)

11 Ketika aku merenung ten-
tang hal- hal ini yang a tertulis, 
b mata pengertianku dibukakan, 
dan Roh Tuhan c berdiam di atas 
diriku, dan aku melihat sejum-
lah besar d orang mati, baik kecil 
maupun besar.

12  Dan  d ikumpulkanlah 

bersama di satu tempat kelom-
pok roh yang a saleh yang tak ter-
hitung banyaknya, yang telah 
b setia dalam kesaksian tentang 
Yesus saat mereka hidup dalam 
kefanaan;

13 Dan yang telah memper-
sembahkan a kurban dalam ke-
miripan dengan pengurbanan 
besar Putra Allah, dan telah 
b menderita kesukaran dalam 
nama Penebus mereka.

14 Semua roh ini telah me-
ninggalkan kehidupan fana, te-
guh dalam a harapan akan suatu 
b kebangkitan yang mulia, mela-
lui c kasih karunia Allah d Bapa 
dan e Putra Tunggal- Nya, Yesus 
Kristus.

15 Aku melihat bahwa me-
reka dipenuhi dengan a sukacita 
dan kegembiraan, dan bersuka-
cita bersama karena hari pem-
bebasan mereka ada di depan 
mata.

16 Mereka dihimpun me-
nunggu tibanya Putra Allah ke 
a dunia roh, untuk memaklum-
kan penebusan mereka dari 
b ikatan kematian.

17 Debu mereka yang tidur 
akan a dipulihkan pada raganya 
yang sempurna, b tulang pada 
tulang, dan urat dan daging ke 
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 17 c A&P 93:33–34.
  d pts Sukacita.
 18 a Yes. 61:1.  

pts Keselamatan 
bagi yang Mati.

 19 a A&P 76:72–74.
  b pts Injil.
  c pts Kejatuhan 

Adam dan Hawa.
  d pts Pertobatan.

 20 a Alma 40:13–14.  
pts Jahat, Kejahatan;  
Neraka.

  b 1 Ne. 10:21.
 22 a pts Kegelapan 

Rohani.
  b pts Damai, 

Kedamaian.
 23 a pts Rencana 

Penebusan.

  b Rm. 14:11;  
Mosia 27:31.

  c 2 Ne. 1:13;  
Alma 12:11.

 24 a Mzm. 104:1–2;  
Yes. 60:19; Why. 22:5;  
JS—S 1:17.  
pts Terang Kristus.

  b pts Bernyanyi.
 26 a 1 Ne. 11:28.

atasnya, c roh dan tubuh akan 
dipersatukan tidak pernah lagi 
akan dipisahkan, agar mereka 
boleh menerima suatu kege-
napan d sukacita.

18 Saat kerumunan besar ini 
menunggu dan bercakap- cakap, 
bersukacita dalam jam pembe-
basan mereka dari rantai kema-
tian, Putra Allah menampakkan 
diri, memaklumkan a kemerde-
kaan kepada para tawanan yang 
telah setia;

19 Dan di sana Dia a meng-
khotbahkan kepada mereka 
b Injil abadi, ajaran tentang ke-
bangkitan dan penebusan umat 
manusia dari c kejatuhan, dan 
dari dosa- dosa individu dengan 
syarat- syarat d pertobatan.

20 Tetapi kepada yang a ja-
hat Dia tidak pergi, dan di an-
tara yang fasik dan yang tidak 
bertobat yang telah b menodai 
diri mereka saat dalam daging, 
suara- Nya tidak diangkat;

21 Tidak juga yang memberon-
tak yang menolak kesaksian dan 
peringatan para nabi zaman da-
hulu melihat kehadiran- Nya, 
tidak juga memandang muka- 
Nya.

22 Di mana mereka ini berada, 
a kegelapan berkuasa, tetapi di 

antara yang saleh ada b keda-
maian;

23 Dan para orang suci bersu-
kacita dalam a penebusan me-
reka, dan menekukkan b lutut 
dan mengakui Putra Allah se-
bagai Penebus dan Pembebas 
mereka dari kematian dan c ran-
tai neraka.

24 Air muka mereka bersi-
nar, dan a cahaya dari kehadiran 
Tuhan berdiam di atas diri me-
reka, dan mereka b menyanyikan 
puji- pujian bagi nama kudus- 
Nya.

25 Aku takjub, karena aku me-
ngerti bahwa Juruselamat mele-
watkan kira- kira tiga tahun 
dalam pelayanan- Nya di antara 
orang- orang Yahudi dan mereka 
dari bani Israel, berikhtiar untuk 
mengajarkan mereka Injil abadi 
dan memanggil mereka pada 
pertobatan;

26  Namun,  ter lepas  dar i 
pekerjaan- Nya yang dahsyat, 
dan mukjizat, dan pemakluman 
kebenaran, dalam a kuasa dan 
wewenang yang besar, hanya 
ada sedikit yang menyimak 
suara- Nya, dan bersukacita da-
lam hadirat- Nya, dan menerima 
keselamatan dari tangan- Nya.

27 Tetapi pelayanan- Nya di 
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 27 a Mrk. 8:31.
 29 a A&P 76:12.
 30 a Luk. 24:49.
  b pts Kegelapan 

Rohani.
  c A&P 1:2.
 31 a Yes. 61:2; Luk. 4:17–19.
  b pts Kemerdekaan.

 32 a Yoh. 8:21–24.
  b A&P 128:5.  

pts Pengetahuan.
 33 a PK 1:4.  

pts Iman.
  b pts Baptis, Baptisan—

Baptisan bagi yang 
mati;  

Tata Cara—Tata cara  
perwakilan.

  c pts Pengampunan 
akan Dosa- Dosa.

  d pts Karunia 
Roh Kudus.

 34 a pts Penghakiman 
Terakhir.

antara mereka yang mati terba-
tas pada a waktu singkat yang 
berselang antara penyaliban dan 
kebangkitan- Nya;

28 Dan aku bertanya- tanya 
akan kata- kata Petrus—dimana 
dia mengatakan bahwa Putra 
Allah berkhotbah kepada roh- 
roh di dalam penjara, yang 
kadang- kadang tidak patuh, 
ketika suatu kali kepanjangsa-
baran Allah menunggu pada 
masa Nuh—dan bagaimana itu 
mungkin bagi- Nya untuk ber-
khotbah kepada roh- roh itu dan 
melaksanakan kerja yang perlu 
di antara mereka dalam waktu 
yang demikian singkat.

29 Dan ketika aku bertanya- 
tanya, mataku dibukakan, dan 
pengertianku a dihidupkan, dan 
aku merasa bahwa Tuhan tidak-
lah pergi secara pribadi ke an-
tara yang jahat dan yang tidak 
patuh yang telah menolak kebe-
naran, untuk mengajar mereka;

30 Tetapi lihatlah, dari an-
tara yang saleh, Dia mengatur 
kekuatan- Nya dan menetap-
kan para utusan, yang dikena-
kan a kuasa dan wewenang, dan 
memberi mereka kewenangan 
untuk pergi dan membawa te-
rang Injil kepada mereka yang 
berada dalam b kegelapan, bah-
kan kepada c semua roh manusia; 

dan demikianlah Injil dikhot-
bahkan kepada yang mati.

31 Dan para utusan terpilih itu 
pergi untuk memaklumkan a hari 
Tuhan yang dapat diterima dan 
mempermaklumkan b kemerde-
kaan kepada para tawanan yang 
terikat, bahkan kepada semua 
yang akan bertobat dari dosa- 
dosa mereka dan menerima Injil.

32 Demikianlah Injil dikhot-
bahkan kepada mereka yang 
telah a mati dalam dosa- dosa me-
reka, tanpa suatu b pengetahuan 
tentang kebenaran, atau dalam 
pelanggaran, setelah menolak 
para nabi.

33 Orang- orang ini diajarkan 
a iman kepada Allah, pertobatan 
dari dosa, b baptisan perwa-
kilan untuk c pengampunan akan 
dosa- dosa, d karunia Roh Kudus 
melalui penumpangan tangan,

34 Dan segala asas Injil yang 
lain yang perlu bagi mereka un-
tuk diketahui supaya menja-
dikan diri mereka memenuhi 
syarat agar mereka boleh a diha-
kimi menurut manusia dalam 
daging, tetapi hidup menurut 
Allah di dalam roh.

35 Dan demikianlah itu di-
singkapkan di antara yang mati, 
baik kecil maupun besar, yang 
tidak saleh seperti juga yang 
setia, bahwa penebusan telah 
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 35 a Alma 34:9–16.  
pts Kurban;  
Pendamaian.

  b pts Penyaliban;  
Salib.

 36 a A&P 138:57.
 37 a A&P 138:20.  

pts Pemberontakan.
 38 a pts Adam.
 39 a Musa 4:26.  

pts Hawa.
 40 a pts Habel.

  b pts Martir.
  c pts Set.
  d Kej. 5:3; Musa 6:10.
 41 a pts Nuh, Bapa Bangsa 

dalam Alkitab.
  b pts Sem.
  c pts Imam Tinggi.
  d Kej. 17:1–8.  

pts Abraham.
  e Kej. 21:1–5.  

pts Ishak.
  f Kej. 35:9–15.  

pts Yakub, 
Putra Ishak.

  g pts Musa.
 42 a pts Yesaya.
  b Yes. 61:1–2.
  c pts Neraka.
 43 a pts Yehezkiel.
  b Yeh. 37:1–14.
  c pts Kebangkitan.
 44 a pts Daniel.
  b Dan. 2:44–45.  

pts Kerajaan Allah.

didatangkan melalui a pengur-
banan Putra Allah di atas b salib.

36 Demikianlah disingkap-
kan bahwa Penebus kita mele-
watkan waktu- Nya selama 
persinggahan- Nya di dunia roh, 
memberi petunjuk dan memper-
siapkan roh- roh yang setia dari 
para a nabi yang telah bersaksi 
tentang Dia dalam daging;

37 Agar mereka boleh mem-
bawa pesan penebusan kepada 
semua yang mati, kepada siapa 
Dia tidak dapat pergi secara pri-
badi, karena a pemberontakan 
dan pelanggaran mereka, agar 
mereka melalui pelayanan para 
hamba- Nya juga boleh mende-
ngar firman- Nya.

38 Di antara orang- orang hebat 
dan perkasa yang dihimpun di 
jemaat besar orang saleh ini ada 
Bapa a Adam, Yang Lanjut Usia-
nya dan bapa dari semuanya,

39 Dan Ibu a Hawa kita yang 
mulia, bersama banyak dari para 
putrinya yang setia yang telah 
hidup sepanjang zaman dan me-
nyembah Allah yang sejati dan 
hidup.

40 a Habel, b martir yang per-
tama, berada di sana, dan adik 
laki- lakinya c Set, salah seorang 

yang perkasa, yang dalam d ke-
persisan rupa dengan ayahnya, 
Adam.

41 a Nuh, yang memberikan 
peringatan akan air bah; b Sem, 
c imam tinggi yang agung; 
d Abraham, bapa dari yang se-
tia; e Ishak, f Yakub, dan g Musa, 
sang pemberi hukum Israel yang 
hebat;

42 Dan a Yesaya, yang memak-
lumkan melalui nubuat bahwa 
Penebus diurapi untuk meng-
ikat yang hancur hati, untuk 
mempermaklumkan kemerde-
kaan kepada para b tawanan, 
dan pembukaan c penjara bagi 
mereka yang terikat, juga ber-
ada di sana.

43 Selain itu, a Yehezkiel, yang 
diperlihatkan dalam penglihatan 
lembah besar penuh b tulang-  
tulang kering, yang akan diba-
lut dengan daging, untuk tampil 
lagi dalam c kebangkitan orang 
mati, jiwa- jiwa yang hidup;

44 a Daniel, yang melihat se-
belumnya dan meramalkan pe-
negakan b kerajaan Allah pada 
zaman akhir, yang tidak akan 
pernah lagi dihancurkan tidak 
juga diberikan kepada umat 
lain;
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 45 a pts Elias.
  b pts Perubahan Rupa.
 46 a Mal. 4:5–6;  

JS—S 1:36–39.  
pts Maleakhi.

  b A&P 110:13–15.  
pts Elia.

  c pts Kedatangan 
Kedua Yesus Kristus.

 47 a A&P 128:17.

 48 a pts Keselamatan 
bagi yang Mati.

  b pts Bait Suci.
  c pts Dispensasi.
  d pts Keluarga—

Keluarga kekal;  
Pemeteraian.

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a pts Roh.
  b A&P 45:17.

 51 a 1 Kor. 6:14;  
Alma 40:19–21.

  b pts Baka, Kebakaan.
  c A&P 29:43.  

pts Kehidupan Kekal.
 52 a Yes. 64:4;  

1 Kor. 2:9;  
A&P 14:7.

 53 a pts Prapenahbisan.
  b A&P 64:33.

45 a Elias, yang berada ber-
sama Musa di atas Gunung b Per-
ubahan Rupa;

46 Dan a Maleakhi, nabi yang 
bersaksi tentang kedatangan 
b Elia—tentang siapa juga Moroni 
berbicara kepada Nabi Joseph 
Smith, memaklumkan bahwa 
dia akan datang sebelum peng-
antaran c hari Tuhan yang besar 
dan mengerikan—juga berada 
di sana.

47 Nabi Elia akan menanam-
kan dalam a hati anak- anak janji- 
janji yang dibuat kepada leluhur 
mereka,

48 Memberikan bayangan ten-
tang a pekerjaan besar yang akan 
dilakukan di dalam b bait suci- 
bait suci Tuhan pada c dispensasi 
kegenapan zaman, untuk pe-
nebusan orang mati, dan d pe-
meteraian anak- anak kepada 
orangtua mereka, agar jangan 
seluruh bumi dihantam de-
ngan kutukan dan sepenuhnya 
dilenyapkan pada kedatangan- 
 Nya.

49 Semua ini dan banyak lagi, 
bahkan para a nabi yang ber-
diam di antara orang- orang 
Nefi dan bersaksi tentang ke-
datangan Putra Allah, berbaur 
di dalam sidang yang besar itu 

dan menunggu bagi pembe-
basan mereka,

50 Karena yang mati telah me-
mandang ketidakhadiran yang 
lama a roh mereka dari tubuh 
mereka sebagai suatu b pena-
wanan.

51 Mereka ini Tuhan ajar, dan 
memberikan mereka a kuasa un-
tuk tampil, setelah kebangkitan- 
Nya dari yang mati, untuk 
masuk ke dalam kerajaan Bapa- 
Nya, di sana untuk dimahkotai 
dengan b kebakaan dan c kehi-
dupan kekal,

52 Dan melanjutkan sejak itu 
kerja mereka sebagaimana te-
lah dijanjikan oleh Tuhan, dan 
menjadi pengambil bagian akan 
segala a berkat yang disimpan 
dalam cadangan bagi mereka 
yang mengasihi- Nya.

53 Nabi Joseph Smith, dan 
ayahku, Hyrum Smith, Brigham 
Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff, dan roh- roh pilihan 
lain yang a dicadangkan untuk 
tampil pada kegenapan zaman 
untuk mengambil bagian dalam 
meletakkan b landasan pekerjaan 
zaman akhir yang besar,

54 Mencakup pembangunan 
bait suci- bait suci dan pelak-
sanaan tata cara- tata cara di 
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 54 a pts Tata Cara—Tata 
cara perwakilan.

 55 a Abr. 3:22–24.
  b pts Prapenahbisan.
 56 a Ayb. 38:4–7;  

Alma 13:3–7.

  b Kis. 17:24–27.
  c Yakub 6:2–3.  

pts Kebun Tuhan.
 57 a pts Penatua.
  b pts Neraka.
 58 a pts Penebusan.

  b pts Tata Cara.
 59 a Alma 5:17–22.  

pts Mengampuni.
  b pts Pekerjaan.
 60 a pts Kebenaran.

dalamnya untuk penebusan 
a orang mati, juga ada di dunia 
roh.

55 Aku mengamati bahwa me-
reka juga berada di antara yang 
a mulia dan agung yang b dipilih 
pada awalnya untuk menjadi pe-
nguasa di dalam Gereja Allah.

56 Bahkan sebelum mereka la-
hir, mereka, bersama banyak 
yang lain, menerima pelajaran- 
pelajaran pertama mereka di du-
nia roh dan a dipersiapkan untuk 
tampil pada b waktu yang tepat 
bagi Tuhan untuk bekerja di da-
lam c kebun- Nya demi kesela-
matan jiwa manusia.

57 Aku melihat bahwa para 
a penatua yang setia pada dis-
pensasi ini, ketika mereka me-
ninggalkan kehidupan fana, 
melanjutkan kerja mereka dalam 
pengkhotbahan Injil pertobatan 
dan penebusan, melalui pengur-
banan Putra Tunggal Bapa, di 

antara mereka yang berada da-
lam b kegelapan dan di bawah 
penawanan dosa di dunia roh 
orang mati yang besar.

58 Orang mati yang bertobat 
akan a ditebus, melalui kepa-
tuhan pada b tata cara- tata cara 
rumah Allah,

59 Dan setelah mereka memba-
yar hukuman dari pelanggaran 
mereka, dan a dibasuh bersih, 
akan menerima pahala menu-
rut b pekerjaan mereka, karena 
mereka adalah ahli waris kese-
lamatan.

60 Demikianlah penglihatan 
tentang penebusan orang mati 
diungkapkan kepadaku, dan 
aku memberikan kesaksian, 
dan aku tahu bahwa kesaksian 
ini adalah a benar, melalui ber-
kat dari Tuhan dan Juruselamat 
kita, Yesus Kristus, demikian-
lah. Amin.

MAKLUMAT RESMI 1
Alkitab dan Kitab Mormon mengajarkan bahwa monogami adalah 
standar Allah untuk pernikahan kecuali Dia memaklumkan sebalik
nya (lihat 2 Samuel 12:7–8 dan Yakub 2: 27, 30). Menyusul sebuah 
wahyu kepada Joseph Smith, praktik pernikahan jamak diberlakukan 
di antara para anggota Gereja pada awal tahun 1840 an (lihat ba
gian 132). Sejak tahun 1860 an sampai 1880 an, pemerintah Amerika 
Serikat mengeluarkan hukum untuk menjadikan praktik keagamaan 
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ini ilegal. Hukum ini pada akhirnya disokong oleh Makhamah Agung 
AS. Setelah menerima wahyu, Presiden Wilford Woodruff mengeluar
kan Manifesto berikut, yang diterima oleh Gereja sebagai berwenang 
dan mengikat pada tanggal 6 Oktober 1890. Ini menuntun pada akhir 
dari praktik pernikahan jamak dalam Gereja.

Kepada yang Berkepentingan:

Pemberitaan pers yang telah dikeluarkan untuk tujuan politik, 
dari Salt Lake City, yang telah secara luas diberitakan, dengan me-
nyatakan bahwa Komisi Utah, dalam laporan terkini mereka kepada 
Menteri Dalam Negeri, menduga bahwa pernikahan jamak masih 
resmi dilangsungkan dan bahwa empat puluh atau lebih perni-
kahan yang seperti itu telah diadakan di Utah sejak Juni lalu atau 
selama tahun lalu, juga bahwa dalam khotbah- khotbah di depan 
umum para pemimpin Gereja telah mengajarkan, mendorong dan 
mendesak kelanjutan dari praktik poligami—

Saya, oleh karena itu, sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir, dengan ini, dengan cara yang pa-
ling khusyuk, memaklumkan bahwa dakwaan- dakwaan ini adalah 
salah. Kami tidak mengajarkan poligami atau pernikahan jamak, ti-
dak juga mengizinkan siapa pun untuk masuk ke dalam praktiknya, 
dan saya menyangkal bahwa empat puluh atau jumlah lain berapa 
pun dari pernikahan jamak selama periode itu telah resmi dilang-
sungkan di dalam Bait Suci- Bait Suci kami atau di dalam tempat 
lain mana pun di Teritorial ini.

Satu kasus telah dilaporkan, dimana pihak- pihak itu menduga 
bahwa pernikahan itu dilaksanakan di dalam Wisma Pemberkahan, 
di Salt Lake City, pada Musim Semi 1889, tetapi saya belum bisa 
mengetahui siapa yang melaksanakan upacara itu; apa pun yang 
dilakukan dalam masalah ini adalah tanpa sepengetahuan saya. Se-
bagai akibat dari dugaan kejadian ini Wisma Pemberkahan telah, 
melalui petunjuk saya, dibongkar tanpa penundaan.

Sejauh hukum telah diundangkan oleh Kongres melarang per-
nikahan jamak, yang hukum itu telah dinyatakan berdasarkan 
undang- undang dasar oleh Mahkamah tertinggi, saya dengan ini 
memaklumkan maksud saya untuk tunduk pada hukum itu, dan 
untuk menggunakan pengaruh saya terhadap para anggota Gereja 
yang saya ketuai untuk meminta mereka melakukan juga demikian.

Tidak ada apa pun dalam ajaran saya kepada Gereja atau dalam 
ajaran teman- teman sejawat saya, selama waktu yang dimaksud-
kan, yang dapat secara masuk akal ditafsirkan untuk menanamkan 
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atau mendorong poligami; dan ketika Penatua Gereja siapa pun te-
lah menggunakan bahasa yang tampaknya menyampaikan ajaran 
apa pun yang demikian, dia telah dengan cepat ditegur. Dan saya 
sekarang di depan umum memaklumkan bahwa nasihat saya ke-
pada Orang Suci Zaman Akhir adalah untuk menjauhkan diri dari 
mengadakan pernikahan apa pun yang dilarang oleh hukum negara.

Wilford Woodruff
Presiden Gereja Yesus Kristus  

dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir.

Presiden Lorenzo Snow menyampaikan yang berikut:

“Saya mengusulkan bahwa, mengakui Wilford Woodruff sebagai 
Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir, 
dan satu- satunya orang di atas bumi pada waktu sekarang yang 
memegang kunci- kunci tata cara pemeteraian, kita menganggap 
dia diwenangkan sepenuhnya berdasarkan atas jabatannya untuk 
menerbitkan Manifesto yang telah dibacakan dalam pendengaran 
kita, dan yang tertanggal 24 September 1890, dan bahwa sebagai 
Gereja yang dalam Konferensi Umum dihimpun, kita menerima 
maklumatnya mengenai pernikahan jamak sebagai yang berwe-
nang dan mengikat.”

Salt Lake City, Utah, 6 Oktober 1890.

CUPLIKAN DARI TIGA CERAMAH OLEH  
PRESIDEN WILFORD WOODRUFF  

PERIHAL MANIFESTO
Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saya atau orang lain siapa pun yang berdiri 
sebagai Presiden Gereja ini untuk menyesatkan Anda. Itu tidaklah ada dalam ren-
cana. Itu tidaklah ada dalam pikiran Allah. Jika saya mengusahakan itu, Tuhan akan 
mengeluarkan saya dari tempat saya, dan demikian juga akan Dia lakukan terhadap 
siapa pun yang berusaha untuk menyesatkan anak- anak manusia dari sabda ilahi 
Allah dan dari kewajiban mereka. (Konferensi Umum Setengah- Tahunan Gereja 
keenam puluh satu, Senin, 6 Oktober 1890, Salt Lake City, Utah. Dilaporkan dalam 
Deseret Evening News, 11 Oktober 1890, hlm. 2.)

Tidaklah masalah siapa yang hidup atau siapa yang mati, atau siapa yang dipang-
gil untuk memimpin Gereja ini, mereka harus memimpinnya melalui ilham Allah 
Yang Mahakuasa. Jika mereka tidak melakukannya dengan cara itu, mereka tidak 
dapat melakukannya sama sekali. . . .

Saya telah memperoleh beberapa wahyu akhir- akhir ini, dan yang sangat pen-
ting bagi saya, dan saya akan memberi tahu Anda apa yang telah Tuhan firmankan 
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kepada saya. Biarlah saya membawa pikiran Anda pada apa yang diistilahkan de-
ngan manifesto. . . .

Tuhan telah memberi tahu saya untuk mengajukan kepada Orang Suci Zaman 
Akhir sebuah pertanyaan, dan Dia juga memberi tahu saya bahwa jika mereka 
akan mendengarkan pada apa yang saya katakan kepada mereka dan menjawab 
pertanyaan yang diajukan kepada mereka, oleh Roh dan kuasa Allah, mereka se-
mua akan menjawab yang serupa, dan mereka semua akan percaya yang serupa 
perihal masalah ini.

Pertanyaannya adalah ini: Manakah jalan yang paling bijak bagi Orang Suci 
Zaman Akhir untuk dituruti—melanjutkan berusaha untuk mempraktikkan per-
nikahan jamak, dengan hukum negara ini menentangnya dan pertentangan dari 
enam puluh juta orang, dan dengan risiko penyitaan dan kehilangan seluruh Bait 
Suci, dan penghentian segala tata cara di dalamnya, baik bagi yang hidup maupun 
yang mati, dan penahanan Presidensi Utama dan Dua Belas dan kepala- kepala ke-
luarga di dalam Gereja, dan penyitaan harta milik pribadi umat ini (yang semua ini 
dengan sendirinya akan menghentikan praktik itu); atau, setelah melakukan dan 
menderita apa yang telah kita alami melalui penganutan kita pada asas ini untuk 
menghentikan praktik itu dan tunduk pada hukum, dan dengan melakukan de-
mikian membiarkan para Nabi, Rasul dan ayah di rumah, sehingga mereka dapat 
memberi petunjuk kepada umat ini dan melaksanakan kewajiban Gereja, dan juga 
membiarkan Bait Suci- Bait Suci dalam tangan para Orang Suci, sehingga mereka da-
pat melaksanakan tata cara- tata cara Injil, baik bagi yang hidup maupun yang mati?

Tuhan memperlihatkan kepada saya melalui penglihatan dan wahyu persis apa 
yang akan terjadi jika kita tidak menghentikan praktik ini. Jika kita tidak menghen-
tikannya, Anda tidak akan memerlukan . . . para pria siapa pun di dalam bait suci 
di Logan ini; karena semua tata cara akan dihentikan di seluruh tanah Sion. Keka-
cauan akan berkuasa di seluruh Israel, dan banyak pria akan dijadikan tahanan. 
Kesusahan ini akan datang ke atas seluruh Gereja, dan kita akan dipaksa untuk 
menghentikan praktik itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah itu hendaknya 
dihentikan dengan cara ini, atau dengan cara yang telah Tuhan nyatakan kepada 
kita, dan membiarkan para Nabi dan Rasul dan ayah kita sebagai orang- orang bebas, 
dan bait suci- bait suci dalam tangan umat ini, sehingga yang mati boleh  ditebus. 
Suatu jumlah yang besar telah dibebaskan dari rumah penjara di dunia roh oleh 
umat ini, dan akankah pekerjaan ini berlanjut atau berhenti? Inilah pertanyaan 
yang saya sampaikan di hadapan Orang Suci Zaman Akhir. Anda harus menilai 
bagi diri Anda. Saya ingin Anda untuk menjawabnya bagi diri Anda. Saya tidak 
akan menjawabnya; tetapi saya mengatakan kepada Anda bahwa itulah persisnya 
kondisi yang kita sebagai suatu umat akan alami jika kita tidak mengambil jalan 
yang telah kita ambil.

.  .  . Saya melihat persis apa yang akan terjadi jika tidak ada sesuatu yang di-
lakukan. Saya telah merasakan roh ini di atas diri saya untuk waktu yang lama. 
Tetapi saya ingin mengatakan ini: Saya akan membiarkan seluruh bait suci lepas 
dari tangan kita; saya sendiri akan pergi ke penjara, dan membiarkan setiap pria 
lain pergi ke sana, jika Allah surga tidak memerintahkan saya untuk melakukan 
apa yang telah saya lakukan; dan ketika jamnya datang ketika saya diperintahkan 
untuk melakukan itu, semuanya jelas bagi saya. Saya pergi ke hadapan Tuhan, dan 
saya menuliskan apa yang Tuhan beri tahu untuk saya tuliskan. . . .

Saya meninggalkan ini bersama Anda, untuk Anda renungkan dan pertimbang-
kan. Tuhan sedang bekerja beserta kita. (Konferensi Pasak Cache, Logan, Utah, 
Minggu, 1 November 1891. Dilaporkan dalam Deseret Weekly, 14 November 1891.)
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Sekarang, saya akan memberi tahu Anda apa yang dinyatakan kepada saya dan 
apa yang Putra Allah laksanakan dalam hal ini. . . . Segala sesuatu ini akan terjadi, 
sebagaimana Allah Yang Mahakuasa hidup, jika Manifesto itu tidak diberikan. Oleh 
karena itu, Putra Allah merasa cenderung untuk menjadikan hal itu disampaikan 
kepada Gereja dan kepada dunia untuk tujuan dalam pikiran- Nya sendiri. Tuhan 
telah menetapkan penegakan Sion. Dia telah menetapkan penyelesaian bait suci ini. 
Dia telah menetapkan bahwa keselamatan dari yang hidup dan yang mati akan di-
berikan di lembah- lembah pegunungan ini. Dan Allah Yang Mahakuasa menetapkan 
bahwa Iblis tidak akan menghalanginya. Jika Anda dapat mengerti itu, itulah kunci 
baginya. (Dari sebuah khotbah pada sesi keenam dari pendedikasian Bait Suci Salt 
Lake, April 1893. Naskah ketikan dari Layanan Pendedikasian, Arsip, Departemen 
Sejarah Gereja, Salt Lake City, Utah.)

MAKLUMAT RESMI 2
Kitab Mormon mengajarkan bahwa “semuanya sama bagi Allah,” 
termasuk “hitam dan putih, terikat dan bebas, laki laki dan perem
puan” (2 Nefi 26:33). Sepanjang sejarah Gereja, orang orang dari 
setiap ras dan etnik di banyak negara telah dibaptis dan telah hidup 
sebagai anggota Gereja yang setia. Selama masa hidup Joseph Smith, 
beberapa anggota Gereja laki laki berkulit hitam ditahbiskan pada 
imamat. Awal dalam sejarahnya, para pemimpin Gereja berhenti 
menganugerahkan imamat kepada laki laki berkulit hitam keturunan 
Afrika. Catatan catatan Gereja tidak menyampaikan wawasan yang 
jelas tentang asal mula praktik ini. Para pemimpin Gereja percaya 
bahwa sebuah wahyu dari Allah dibutuhkan untuk mengubah prak
tik ini dan dengan penuh doa mencari bimbingan. Wahyu ini datang 
kepada Presiden Gereja Spencer W. Kimball dan ditandaskan kepada 
para pemimpin lainnya di Bait Suci Salt Lake pada tanggal 1 Juni 
1978. Wahyu ini menyingkirkan segala pembatasan perihal ras yang 
dahulunya diterapkan pada imamat.

Kepada yang Berkepentingan:

Pada tanggal 30 September 1978, di Konferensi Umum Setengah- 
Tahunan Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir 
ke- 148, yang berikut ini disampaikan oleh Presiden N. Eldon Tanner, 
Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama Gereja:

Pada awal Juni tahun ini, Presidensi Utama mengumumkan 
bahwa sebuah wahyu telah diterima oleh Presiden Spencer W. 
Kimball mengaruniakan berkat- berkat imamat dan bait suci kepada 
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semua anggota laki- laki Gereja yang layak. Presiden Kimball telah 
meminta agar saya memberi tahu konferensi bahwa setelah dia me-
nerima wahyu ini, yang datang kepadanya setelah meditasi dan doa 
yang berkepanjangan di dalam ruang- ruang sakral bait suci yang 
kudus, dia menyampaikannya kepada para penasihatnya, yang me-
nerimanya dan menyetujuinya. Itu kemudian disampaikan kepada 
Kuorum Dua Belas Rasul, yang dengan suara bulat menyetujuinya, 
dan sesudah itu disampaikan kepada seluruh Pembesar Umum 
yang lain, yang demikian juga menyetujuinya dengan suara bulat.

Presiden Kimball telah meminta agar saya sekarang membaca-
kan surat ini:

8 Juni 1978
Kepada seluruh pejabat keimamatan umum dan lokal dari Gereja 
Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir di seluruh dunia:

Saudara- saudara terkasih,
Ketika kami telah menyaksikan perluasan pekerjaan Tuhan di 

atas bumi, kami bersyukur bahwa orang- orang dari banyak bangsa 
telah menanggapi pesan Injil yang dipulihkan, dan telah bergabung 
dengan Gereja dalam jumlah yang terus- menerus bertambah. Ini, 
 sebaliknya, telah mengilhami kami dengan hasrat untuk mengarunia-
kan kepada setiap anggota Gereja yang layak segala hak istimewa 
dan berkat yang Injil sediakan.

Sadar akan janji- janji yang dibuat oleh para nabi dan presiden Ge-
reja yang telah mendahului kami agar pada suatu masa, dalam ren-
cana kekal Allah, semua dari saudara- saudara kita yang layak boleh 
menerima imamat, dan menyaksikan kesetiaan mereka yang dari-
nya imamat telah ditahan, kami telah memohon lama dan dengan 
sungguh- sungguh demi kepentingan mereka ini, saudara- saudara 
kita yang setia, melewatkan berjam- jam di dalam Ruang Atas Bait 
Suci memohon kepada Tuhan untuk bimbingan ilahi.

Dia telah mendengar doa- doa kami, dan melalui wahyu telah 
mengukuhkan bahwa hari yang lama dijanjikan itu telah datang 
ketika setiap pria yang setia, yang layak di dalam Gereja boleh me-
nerima imamat kudus, dengan kuasa untuk menjalankan wewenang 
ilahinya, dan menikmati bersama orang- orang yang dikasihinya 
setiap berkat yang mengalir darinya, termasuk berkat- berkat bait 
suci. Sesuai dengan itu, semua anggota laki- laki Gereja yang layak 
boleh ditahbiskan pada imamat tanpa memandang ras atau warna 
kulit. Para pemimpin imamat diberi petunjuk untuk mengikuti ke-
bijakan untuk dengan hati- hati mewawancarai semua calon untuk 
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penahbisan apakah pada Imamat Harun ataupun Melkisedek untuk 
memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditegakkan 
untuk kelayakan.

Kami memaklumkan dengan kesungguhan bahwa Tuhan se-
karang telah menyingkapkan kehendak- Nya untuk pemberkatan 
semua anak- Nya di seluruh bumi yang mau menyimak suara para 
hamba- Nya yang berwenang, dan mempersiapkan diri mereka un-
tuk menerima setiap berkat Injil.

Hormat kami,
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Presidensi Utama

Mengakui Spencer W. Kimball sebagai nabi, pelihat, dan pe-
wahyu, dan presiden dari Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir, diusulkan agar kita sebagai sidang perwakilan 
jemaat menerima wahyu ini sebagai firman dan kehendak Tuhan. 
Semua yang mendukung silakan menandakannya dengan meng-
angkat tangan kanan Anda. Siapa pun yang menentang dengan 
tanda yang sama.

Pemungutan suara untuk mendukung usulan terdahulu terjadi 
secara bulat terhadap penerimaannya.

Salt Lake City, Utah, 30 September 1978.

MAKLUMAT RESMI 2423




