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Anggota Gereja
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Misi

Jemaat pertama diorganisasi di Darmstadt.

Tiga pasak dibentuk.

14
Pasak (satu  
dipusatkan  
di Leipzig)

2Bait Suci

Bait Suci Freiberg didedikasikan saat itu 
dikenal sebagai Jerman Timur; didedikasi 
ulang pada tahun 2016.

Bait Suci Frankfurt didedikasi ulang pada 
bulan Oktober.
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Di Leipzig pada 1519, Martin Luther terlibat dalam 
suatu debat yang memperkuat Reformasi Protestan, 
membantu mempersiapkan dunia bagi Pemulihan.

Berikut adalah beberapa fakta mengenai Gereja 
Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir di 
Jerman saat ini:
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Menatap Masa Depan, Termotivasi 
oleh Masa Lalu
Bagi sebagian besar dunia, tahun baru adalah waktu 

untuk memikirkan masa depan. Namun itu juga waktu 
untuk belajar dari masa lalu. Di persimpangan di mana kita 
pernah berada dan ke mana kita akan pergi, kita menemu-
kan kesempatan untuk bertumbuh.

Dalam semangat itu, hal ini tidak saja menyajikan 
beberapa perubahan baru yang menarik untuk masa 
depan, namun juga mengeksplorasi masa lalu kita untuk 
memahami bagian kita dalam apa yang akan datang.

Tahun ini kita merayakan ulang tahun ke- 200 dari  
Penglihatan Pertama. Presidensi Utama dan yang lainnya telah mempersiapkan serangkaian arti-
kel yang mencermati masa lalu dan menolong kita menentukan masa depan. Bulan ini Presiden 
M. Russell Ballard, Penjabat Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, menolong kita memahami tempat 
kita dalam Pemulihan yang berkesinambungan dari Kerajaan Allah dan upaya- upaya- Nya untuk 
mempersiapkan kita bagi Kedatangan Kedua (lihat halaman 12).

Menatap masa depan, hal ini juga menyediakan sumber daya bagi upaya baru Gereja untuk 
mendukung anak- anak dan para remaja (lihat halaman 20 dan 26) dan meluncurkan kursus pene-
laahan Kitab Mormon untuk individu dan keluarga (lihat halaman 34 dan 38). Konten kami untuk 
para remaja memperkenalkan tema remaja yang baru (lihat halaman 56 dan 60).

Kami berharap Liahona terus menjadi sumber daya yang berharga dalam mendukung 
penelaahan Injil yang dipusatkan di rumah sewaktu kita bergerak maju bersama, termotivasi oleh 
kemajuan masa lalu.

Adam C. Olson
Editor Pengelolaan

Mengumpulkan Israel 
melalui Pelayanan

8

Memotivasi  
Angkatan Muda

Wendy Ulrich

26

Bagaimana Tuhan Mempersiapkan Dunia 
bagi Pemulihan
Presiden M. Russell Ballard

12

Anak dan Remaja: 
Memulai dengan 
Kuat

20
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5 Wawasan Kitab Mormon
Siapakah Yesus Kristus?

6 Potret Iman
Rachel Lighthall—California, AS
Iman menolong dia mengenali tangan Allah di tengah- tengah kebakaran 
yang menghancurkan.

8 Asas- Asas Pelayanan:
Mengumpulkan Israel melalui Pelayanan
Lihat bagaimana Pelayanan sesuai dengan nasihat nabi untuk  
mengumpulkan Israel.

12 Bagaimana Tuhan Mempersiapkan Dunia bagi Pemulihan
Oleh Presiden M. Russell Ballard
Banyak inovasi di sepanjang sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan.

20 Anak dan Remaja: Memulai dengan Kuat
Para pemimpin menjawab pertanyaan Anda.

26 Memotivasi Angkatan Muda
Oleh Wendy Ulrich
Pertimbangkan empat petunjuk ini sewaktu Anda membantu anak- anak 
Anda menetapkan dan mencapai gol- gol mereka.

30 Suara Orang Suci Zaman Akhir
Seorang anak perempuan menemukan reservoir kesaksiannya; baptisan 
bait suci mempersatukan keluarga bersama; nasihat diberikan lagi untuk 
membawa kedamaian; sebuah tragedi berubah menjadi kesempatan baru.

34 Mengetahui adalah Bagus tetapi Tidak Cukup
Oleh Steven C. Harper
Temui mereka yang bertemu dengan para saksi akan Kitab Mormon.

38 Ikutlah Aku: Kitab Mormon
Anda dapat menggunakan artikel- artikel mingguan ini untuk meningkatkan 
penelaahan Anda akan Kitab Mormon tahun ini.

Dewasa Muda

42 
Kesalahan adalah bagian dari kehidup-
an, namun itu tidak harus membatasi 
kita. Juruselamat mengasihi kita 
dan akan menolong kita berubah. 
Bacalah kisah dari para dewasa muda 
mengenai 
bagaimana 
pertobatan 
merupakan 
suatu berkat.

Remaja

50 
Pelajari bagaimana Anak 
dan Remaja diperuntukkan 
bagi Anda; Presidensi Umum 
Remaja Putri dan Remaja Putra 
membagikan tentang tema 
remaja tahun ini; 
misionaris mengak-
tifkan kuasa Kitab 
Mormon.

Anak- Anak

Kawanku 
Rayakan Kitab Mormon  
yang berharga. Bacalah 
tentang para anggota Gereja 
di Mongolia. Pelajari bagaima-
na Anda dapat bertumbuh 
seperti  
Yesus.

Pada Kover
Foto oleh  

Christina Smith

Membaca Cepat

Bagian

Isi
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ARTIKEL- ARTIKEL HANYA DIGITAL UNTUK JANUARI

HUBUNGI KAMI
Poselkan pertanyaan dan umpan balik Anda  
ke liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Kirimkan kisah- kisah Anda yang meningkatkan  
iman di liahona .ChurchofJesusChrist .org atau  
melalui pos ke:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona Digital

TEMUKAN LEBIH LANJUT
Di aplikasi Perpustakaan Injil dan di  
liahona .ChurchofJesusChrist .org, Anda dapat:

• Menemukan terbitan terkini.

• Menemukan isi yang hanya ditampilkan  
secara digital.

• Menelusuri terbitan- terbitan terdahulu.

• Mengirimkan kisah dan umpan balik Anda.

• Berlangganan atau memberikan hadiah 
berlangganan.

• Meningkatkan penelaahan Anda dengan alat digital.

• Membagikan artikel atau video favorit.

• Mengunduh atau mencetak artikel- artikel.

• Mendengarkan artikel- artikel favorit Anda.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Aplikasi  
Perpustakaan Injil

Berada Kembali di Jalan setelah 
Kehamilan Saya yang Tidak  
Direncanakan
Oleh Jori Reid
Seorang dewasa muda dari Delaware, 
AS, membagikan perjalanannya kemba-
li kepada Kristus.

Dibimbing oleh Roh, Bahkan 
Sebelum Saya Mengetahuinya
Oleh Raisa Schreiter
Seorang dewasa muda di Brasil menya-
dari dia telah merasakan Roh mem-
bimbingnya untuk bergabung dengan 
Gereja.

Memilih Kekekalan
Oleh Evita Alabodi
Seorang dewasa muda dari Belgia 
membagikan kisahnya tentang perto-
batan dan mengampuni dirinya sendiri.

Bagaimana Kitab Mormon  
Membuka Surga bagi Saya
Oleh Jessica Patterson Turner
Seorang dewasa muda membagikan 
bagaimana Kitab Mormon: Satu Kesak-
sian Lagi tentang Yesus Kristus telah 
mengubahnya menjadi lebih baik.
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W A W A S A N  K I T A B  M O R M O N

YESUS KRISTUS ADALAH ….

MESIAS
PENEBUS

JURUSELAMAT
PENCIPTA

PUTRA ALLAH
Putra Tunggal

ANAK DOMBA ALLAH

“ GEMBALA YANG BAIK memanggilmu; 
ya, dan dalam nama- Nya sendiri Dia memanggil-
mu, yang adalah nama Kristus” (Alma 5:38).

“Jika demikian halnya bahwa kamu percaya 
kepada Kristus, dan dibaptis, pertama- tama 
dengan air, kemudian dengan api dan dengan 
Roh Kudus, mengikuti teladan JURUSELAMAT 
kita, … akan baik- baik saja denganmu pada hari 
penghakiman” (Mormon 7:10).

“Barang siapa bertobat, dan tidak menge-
raskan hatinya, dia akan memiliki tuntutan hak 
atas belas kasihan melalui PUTRA TUNGGAL- 
[KU], untuk pengampunan akan dosa- dosanya” 
(Alma 12:34).

“[Lehi] bersaksi bahwa apa yang dia lihat 
dan dengar, dan juga apa yang dia baca dalam 
kitab itu, menyatakan dengan gamblang tentang 
kedatangan seorang MESIAS” (1 Nefi 1:19).

“Karena Dia berdiam dalam daging Dia akan 
disebut PUTRA ALLAH” (Mosia 15:2).

“Dia akan dinamai Yesus Kristus, Putra Allah, 
Bapa dari langit dan bumi, PENCIPTA sesuatu 
sejak awal” (Mosia 3:8).

“ ANAK DOMBA ALLAH adalah Putra 
Bapa Yang Kekal, dan Juruselamat dunia; dan 
… semua orang mesti datang kepada- Nya, atau 
mereka tidak dapat diselamatkan” (1 Nefi 13:40).

“Aku tahu bahwa engkau ditebus, karena 
kebenaran PENEBUSMU; karena engkau 
telah melihat bahwa dalam kegenapan zaman 
Dia datang untuk membawa keselamatan bagi 
manusia” (2 Nefi 2:3).

“Lihatlah, jalan bagi manusia adalah sem-
pit, tetapi itu berada di suatu lintasan lurus di 
hadapannya, dan penjaga gerbangnya adalah 
YANG KUDUS DARI ISRAEL; dan Dia tidak 
mempekerjakan hamba di sana” (2 Nefi 9:41).

YANG KUDUS DARI ISRAEL

GEMBALA YANG BAIK
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Rachel Lighthall
California, AS

TEMUKAN LEBIH BANYAK
Lihat lebih lanjut mengenai 
perjalanan iman Rachel, 
termasuk foto- foto tambahan, 
dalam versi daring atau 
Perpustakaan Injil dari artikel ini di 
ChurchofJesusChrist.org/go/1206.
Presiden Russell M. Nelson 
membagikan pengalamannya 
menemui para korban kebakaran 
di Paradise, California, dan 
membagikan apa yang paling 
berharga dalam kehidupan di 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 1207.

Berjalan di sekitar puing- puing dan rerun-
tuhan di mana Rachel pernah tinggal, dan 
tentu saja Anda melihat semua telah musnah. 
Namun bahkan setelah kebakaran meng-
hancurkan Paradise, California, Anda akan 
melihat iman Rachel sewaktu dia berbicara 
tentang bagaimana dia telah melihat tangan 
Allah dalam kehidupannya.
RICHARD M. ROMNEY, FOTOGRAFER

P O T R E T  I M A N

Semua orang yang memercayai Allah telah 
melihat tangan- Nya dalam kebakaran ini. 
Anda mungkin tidak dapat membuktikan 
kepada seseorang bahwa ada Allah karena 
satu mukjizat besar, namun Allah telah 
telah mendatangkan sejuta mukjizat kecil 
di Paradise ini. Jika Anda memercayai Allah, 
Anda dapat melihat tangan- Nya di mana 
saja. Meski itu sulit, itu juga menakjubkan. 
Allah telah menolong kita belajar dengan 
tepat apa yang perlu kita pelajari.

Allah telah bekerja bersama saya selama 
bertahun- tahun untuk mempersiapkan 
saya bagi situasi ini. Saya telah mengalami 
“bencana” lain dalam hidup saya yang telah 
menolong saya mengetahui bahwa Allah 
dengan indahnya membimbing hidup saya.

Tidak ada yang sulit saya lalui yang tidak 
memiliki tujuan dan makna yang sempurna 
dan indah. Saya telah melihat bahwa ketika 
saya memperkenankan Allah untuk menga-
jari saya, saya selalu belajar dari tantangan- 
tantangan saya. Allah membiarkan kita 
melewati tantangan ini agar kita dapat 
memercayai Dia dan mengasihi Dia. Saya 
tahu bahwa ketika segala sesuatu menjadi 
sulit, Dia senantiasa ada.
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Pelayanan adalah sebuah kesempatan untuk mengikuti nasihat nabi untuk mengumpulkan Israel.

Presiden Russell M. Nelson telah mengajak kita untuk 
membantu mengumpulkan Israel—“hal yang paling 
penting yang terjadi di bumi dewasa ini.” 1

Bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pekerjaan 
pengumpulan Israel ini, Pelayanan dapat menjadi kesem-
patan yang menakjubkan. Karena pekerjaan Tuhan akan 
keselamatan semuanya adalah pekerjaan terpadu, Pelayanan 
adalah sebuah cara terilhami untuk mengubah kehidup-
an orang-orang. Baik kita melayani kepada anggota yang 
kurang aktif maupun mengajak mereka untuk menolong kita 
sewaktu kita melayani mereka yang tidak seagama dengan 
kita, Pelayanan menyediakan kesempatan untuk mengum-
pulkan Israel.

Asas- Asas Pelayanan

MENGUMPULKAN ISRAEL 
MELALUI PELAYANAN
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Menanggung Beban Satu Sama Lain
“Domba- domba kita mungkin tersakiti, tersesat, atau bahkan senga-
ja tersesat; sebagai gembalanya, kita dapat menjadi yang pertama 
untuk melihat kebutuhan mereka. Kita dapat mendengarkan dan 
mengasihi tanpa menghakimi dan menawarkan harapan dan 
bantuan dengan bimbingan yang membedakan dari Roh Kudus.” 
—Bonnie H. Cordon 2

“Saya diam- diam mengamati wanita yang duduk di sebe-
lah saya pada penerbangan pulang saya pukul 07.00. Dia 
memesan minuman beralkohol sebelum pesawat lepas landas, 
dan saat dia menanyakan kepada saya apakah saya sudah 
menikah, penilaian negatif saya terhadap dia semakin besar.

‘Ya, saya memiliki empat anak dan empat cucu,’ saya 
menjawab dengan bangga.

Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada saya yang 
mengubah segalanya. Suaminya meninggal dunia seha-
ri sebelumnya setelah koma selama lima hari. Meski dia 
seorang dokter di bagian gawat darurat, dia tidak mampu 
menyelamatkannya setelah dia pingsan selagi liburan.

Saya merasa malu karena penilaian cepat saya sangat 
tidak akurat. Apa yang dapat saya katakan kepadanya? 
Saat saya mengumpulkan ketenangan saya, saya merasakan 
Bapa Surgawi mencurahkan Roh- Nya sehingga saya dapat 
melayani wanita ini dan membagikan beberapa kebenaran 
berharga dari Injil.

Saya mengetahui bahwa meski dia tidak menghadiri 
gereja mana pun, dia memercayai Yesus Kristus dan mem-
baca Alkitab. Ketika saya menanyakan apakah dia tahu 
tentang Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman 
Akhir, dia menjawab bahwa dia tahu sedikit sekali. Saya 
membagikan kepadanya sebuah pesan konferensi umum 
oleh Penatua Richard G. Scott (1928–2015) yang berjudul, 
‘Berkat Kekal Pernikahan,’ dan kemudian bersaksi tentang 
keluarga kekal dan bagaimana Bapa Surgawi mengenal dan 
mengasihi kita masing- masing secara individu. Saya menda-
pati bahwa dia akan pergi ke Hawaii, AS, di mana dia dibe-
sarkan, dan saya mengimbaunya untuk mengunjungi Bait 
Suci Laie Hawaii.

“Kami berpisah di bandara Salt Lake City, Utah. Saya 
sangat bersyukur bahwa Tuhan dapat menggunakan saya, 
terlepas dari kesalahan saya, untuk menjangkau seorang 
sister yang membutuhkan kasih serta penghiburan.”
John Tippetts, Utah, AS

ASAS- ASAS UNTUK DIPIKIRKAN

“Penilaian Negatif” 
Menjadi cepat menilai/menghakimi 
dapat menahan kita dari melihat  
potensi ilahi (lihat Matius 7:1).

“Mencurahkan Roh- Nya” 
Percayalah pada janji Allah untuk  
memberi kita apa yang harus dikatakan 
pada saat itu (lihat Ajaran dan Perjanjian 
100:5–6).

“Mengetahui”
Tanyakan apa yang orang lain percayai, 
dengarkan dengan rasa iba, dan per-
lakukan kepercayaan mereka dengan 
martabat.

“Bersaksi”
Carilah kesempatan untuk membagikan 
kesaksian tentang bagaimana Tuhan 
telah bekerja dalam hidup Anda (lihat 
Mosia 24:14).

“Mengimbau”
Ajaklah mereka untuk menindaki kebe-
naran agar Roh Kudus dapat bersaksi 
kepada mereka (lihat Yohanes 7:17; 
Moroni 10:5).
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Menyelamatkan Anggota yang Aktif 
Kembali 
“Dengan kasih sebagai motivasi mukjizat akan terjadi, dan kita 
akan menemukan cara untuk membawa para saudara dan saudari 
kita yang ‘hilang’ ke dalam rangkulan Injil Yesus Kristus yang 
menyertakan semua.” —Jean B. Bingham 3

“Saya menjadi tidak aktif selama setidaknya enam tahun 
ketika suami saya dan saya pindah ke sebuah kota baru. Pre-
siden Lembaga Pertolongan saya yang baru mengunjungi 
saya, menanyakan apakah dia dapat mengutus seorang sister 
untuk mengunjungi saya. Dengan agak takut, saya setuju. 
Sister ini mengunjungi saya setiap bulan, meski dia alergi 
terhadap anjing—dan saya memiliki anjing yang sangat 
penyayang! Pelayanannya berlanjut selama dua tahun, dan 
itu memiliki dampak yang besar pada diri saya.

Meski kunjungan- kunjungannya biasanya murni 
beramah- tamah, terkadang dia mengajukan pertanyaan 
kepada saya yang menuntun kami pada percakapan rohani. 
Ini membuat saya sedikit tidak nyaman, namun itu mendo-
rong saya untuk memutuskan apakah saya maju terus dalam 
Injil atau tetap berada di tempat saya. Keputusan ini adalah 
pergumulan bagi saya, namun saya memilih untuk berbicara 
dengan para sister misionaris.

Suatu hari saya pergi menghadiri pertemuan sakramen 
untuk pertama kalinya dalam enam tahun, saya takut masuk 
ke dalam. Saat saya berjalan ke dalam gereja, sister yang 
Melayani saya sudah menunggu saya, dan dia berjalan ber-
sama saya ke dalam ruang sakramen. Setelah itu, dia mene-
mani saya kembali ke mobil saya, menanyakan kepada saya 
apa yang dapat dia lakukan untuk menolong saya dengan 
paling baik sewaktu saya menjadi semakin dekat dengan 
Juruselamat.

Waktu dan kasih dari sister yang Melayani saya menolong 
membimbing saya kembali menjadi aktif, dan saya meng-
hargai upayanya sebagai salah satu karunia terbesar yang 
pernah diberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur dia 
menyertai saya dalam perjalanan saya kembali ke Gereja 
Juruselamat.”
Nama dirahasiakan, British Columbia, Kanada

ASAS- ASAS UNTUK DIPIKIRKAN

“Mengunjungi saya setiap bulan, 
meski dia alergi terhadap anjing”
Bagaimana Anda dapat menunjukkan 
bahwa Anda peduli terhadap mereka 
yang Anda layani lebih dari hal- hal lain? 
(lihat Ajaran dan Perjanjian 121:44).

“Pertanyaan”
Mengajukan pertanyaan yang tepat 
dapat menolong memotivasi peni-
laian diri. Ingatlah bahwa Pelayanan 
kita memiliki tujuan yang melampaui 
beramah- tamah.4

“Menunggu saya”
Setiap orang hendaknya merasa disam-
but (lihat 3 Nefi 18:32).

“Menyertai saya dalam perjalan-
an kembali saya”
Dukungan kita dapat membuat perbe-
daan yang signifikan bagi mereka yang 
telah tersandung untuk kembali kepada 
Juruselamat dan disembuhkan (lihat 
Ibrani 12:12–13).
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• Menjangkau. Selain melayani mereka yang ditugaskan 
kepada Anda, Anda juga dapat menjangkau orang 
lain ketika Anda melihat suatu kebutuhan. Tawarkan 
tumpangan kepada mereka ke pertemuan gereja. 
Ajaklah anak- anak mereka ke kegiatan remaja atau 
Pratama. Apa cara- cara lain Anda dapat melayani dan 
mengumpulkan?

• Gunakan sumber daya yang Gereja telah sediakan. 
Gereja menawarkan banyak sumber daya bagi para 
anggota untuk menolong mereka dengan berbagi 
Injil. Anda dapat meramban melalui bagian “Misiona-
ris” di aplikasi Perpustakaan Injil, menyaksikan video 
“Come and See” (di ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
12011), dan mengunjungi ComeUntoChrist .org untuk 
gagasan mengenai bagaimana mengumpulkan Israel 
di komunitas kita. ◼

Pelayanan dan Pengumpulan
“Dalam cara apa pun yang tampak alami dan normal bagi Anda, 
bagikan kepada orang- orang mengapa Yesus Kristus dan Gereja- 
Nya penting bagi Anda .…

… Peranan Anda adalah untuk membagikan apa yang ada 
dalam hati Anda dan hiduplah konsisten dengan kepercayaan 
Anda.” —Penatua Dieter F. Uchtdorf  5

Pelayanan dan membagikan Injil seiring sejalan. Berikut 
adalah beberapa cara kita dapat mengumpulkan teman- 
teman dan tetangga kita sewaktu kita melayani—atau 
melayani sewaktu kita mengumpulkan teman- teman dan 
tetangga kita:

• Melayani bersama. Carilah kesempatan untuk meng-
ajak seorang teman atau tetangga untuk bergabung 
dalam melayani kebutuhan seseorang. Mintalah 
mereka untuk membantu Anda menyiapkan makanan 
bagi seorang ibu baru, membersihkan halaman untuk 
tetangga lansia, atau membersihkan rumah seseorang 
yang sakit.

• Mengajar bersama. Pertimbangkan mengajak seorang 
teman atau tetangga yang tidak sering hadir untuk 
mengadakan pelajaran misionaris di rumah mereka 
bagi seseorang yang bertemu dengan misionaris, 
untuk mendukung Anda dalam mengadakan sebuah 
pelajaran di rumah Anda, atau pergi bersama Anda ke 
sebuah pelajaran di rumah orang lain.
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Tuhan mempersiapkan dunia bagi Pemulihan Injil Yesus Kristus jauh sebelum 
Bapa dan Putra menampakkan diri kepada Joseph Smith pada tahun 1820. 
Kenyataannya, persiapan Tuhan untuk memulihkan kegenapan Injil- Nya di 
zaman terakhir dimulai sebelum bumi diciptakan.

Pada bulan Oktober 1918 wahyu yang dikenal sebagai Ajaran dan Perjanjian bagi-
an 138, diterima oleh Presiden Joseph F. Smith (1838–1918), kita belajar bahwa para 
pemimpin masa awal Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir dan 
banyak “roh- roh pilihan lain … dicadangkan untuk tampil pada kegenapan zaman 
untuk mengambil bagian dalam meletakkan landasan pekerjaan zaman akhir yang 
besar” (Ajaran dan Perjanjian 138:53; penekanan ditambahkan).

Presiden Smith melihat “bahwa mereka juga berada di antara yang mulia dan agung 
yang dipilih pada awalnya” (Ajaran dan Perjanjian 138:55). Dia menambahkan bahwa 
“mereka, bersama banyak yang lain, menerima pelajaran- pelajaran pertama mereka di 
dunia roh dan dipersiapkan untuk tampil pada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk 
bekerja di dalam kebun anggur- Nya demi keselamatan jiwa manusia” (Ajaran dan 
Perjanjian 138:56; penekanan ditambahkan).

Setelah penciptaan bumi, “para nabi zaman dahulu sejak dunia dimulai” berbica-
ra, bernyanyi, bermimpi, dan bernubuat tentang “pemulihan segala sesuatu” di masa 
datang (Kisah Para Rasul 3:21; lihat juga Lukas 1:67–75).

Oleh Presiden 
M. Russell 
Ballard
Penjabat Presiden 
Kuorum Dua 
Belas Rasul

Bagaimana Tuhan 
Mempersiapkan Dunia 

bagi Pemulihan
Dalam banyak cara, Tuhan mempersiapkan dunia bagi 

Pemulihan Injil- Nya untuk memberkati individu,  
keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia.
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Berbicara secara khusus mengenai nabi per-
tama Pemulihan Gereja Yesus Kristus, Presiden 
Brigham Young (1801–1877) mengamati: “Mata 
Tuhan tertuju kepada [Joseph Smith], dan kepa-
da ayahnya, dan kepada ayah dari ayahnya, dan 
kepada nenek moyang mereka, terus mundur 
sampai Abraham, dan dari Abraham ke air bah, 
dari air bah kepada Henokh, dan dari Henokh 
kepada Adam. Dia telah mengawasi keluarga itu 
dan darah itu sewaktu mengalir dari sumbernya 
sampai pada kelahiran orang itu. [Joseph Smith] 
dipratahbiskan dalam kekekalan untuk mengetu-
ai dispensasi terakhir ini.” 1

Sewaktu kita merayakan ulang tahun ke- 
200 Penglihatan Pertama tahun ini, mungkin 
pantas untuk mengingat banyaknya wanita dan 
pria selama berabad- abad yang terilhami oleh 
Tuhan sewaktu Dia mempersiapkan dunia bagi 
Pemulihan yang dimulai ketika Bapa dan Putra 
menampakkan diri kepada pemuda Joseph 
Smith, yang mencari pengampunan dan arahan 
pada tahun 1820.

Sewaktu kita menoleh kembali pada sejarah, 
kita akan menemukan bahwa banyak revolusi 

melanda seluruh dunia mempersiapkan orang- 
orang bagi Gereja Tuhan untuk dipulihkan di 
zaman terakhir.2

Revolusi Manuskrip
Salah satu cara paling penting Tuhan mem-

persiapkan dunia bagi Pemulihan Injil- Nya 
adalah revolusi manuskrip yang dikembangkan 
dari penemuan dan penggunaan papirus dan 
perkamen.3

Perkamen, terbuat dari kulit binatang, digu-
nakan pada zaman kuno dan periode modern 
awal sebagai alas penulisan.4 Salinan Alkitab 
Ibrani (Perjanjian Lama) yang paling awal 
diketahui dan banyak salinan penting berikutnya 
dari Alkitab dilestarikan di atas perkamen.5

Papirus, terbuat dari empulur tanaman papi-
rus, adalah bahan lain yang digunakan pada 
zaman kuno sebagai alas penulisan. Salinan 
paling awal dari kitab- kitab Perjanjian Baru 
dilestarikan pada papirus.

Materi- materi tulisan ini dijadikan mudah, 
dibandingkan dengan tulisan pada loh batu atau 
tanah liat, bagi para tenaga penulis untuk men-
catat firman Allah yang diterima melalui para 
nabi dan rasul yang terilhami. Menggunakan 
materi- materi tulisan ini, banyak tenaga penulis 
yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dikenal 
dengan rajin menyalin, mentransmisikan, dan 
melestarikan tulisan sakral ini dalam banyak 
salinan sehingga api iman tidak pernah padam.

Sebagai contoh, saya baru- baru ini menge-
tahui bahwa “ada lebih dari seratus manuskrip 
Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Yunani,” 
dengan banyak manuskrip alkitab lainnya yang 
diproduksi selama Abad Pertengahan di atas 
perkamen.6

Revolusi Pencetakan
Seperti yang telah sering saya ajarkan, Tuhan 

mengilhami langkah monumental lainnya dalam 

Salah satu cara paling 
penting Tuhan mem-
persiapkan dunia bagi 
Pemulihan adalah 
revolusi manuskrip yang 
bertepatan dengan 
penemuan papirus 
dan perkamen. Bawah: 
Halaman Papirus dari 
manuskrip Perjanjian 
Baru tertua yang ada.
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mempersiapkan dunia bagi Pemulihan Injil- Nya yang menyelamatkan 
ketika seorang pandai emas Jerman, Johannes Gutenberg, mengadaptasi 
teknologi pencetakan yang pertama kali diperkenalkan di Cina untuk 
menghasilkan mesin cetak pada tahun 1439 atau 1440.7

Gutenberg adalah alat dalam tangan Tuhan untuk meningkatkan penge-
tahuan, pemahaman, dan iman keagamaan di dunia.8 Penemuannya memicu 
revolusi pencetakan yang mengubah dunia selamanya dengan memfasilitasi 
sirkulasi luas gagasan dan informasi yang menjadi “agen perubahan.” 9

Para cendekiawan mengestimasikan bahwa sekitar 30.000 kitab beredar 
di Eropa pada saat Gutenberg menerbitkan Alkitab pada mesin cetaknya. 
Dalam waktu 50 tahun setelah penemuannya, lebih dari 12 juta kitab terda-
pat di Eropa.

Reformasi Protestan menggunakan penemuan Gutenberg untuk menye-
barkan gagasannya dan membawa Alkitab kepada orang- orang biasa 
dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya.

Revolusi Literasi dan Penerjemahan Alkitab
Revolusi pencetakan memberi makan dan diberi makan dengan pening-

katan literasi dan meningkatkan rasa haus di kalangan orang- orang biasa 
di Eropa untuk membaca kata- kata sakral tulisan suci dalam bahasa mere-
ka sendiri.

Alkitab bahasa Latin, diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Ibrani 
di abad kelima Masehi, telah menjadi Alkitab resmi gereja Katolik barat 
selama 1.000 tahun.10 Selama berabad- abad banyak orang Eropa belajar 
tentang Alkitab terutama melalui khotbah yang diberikan oleh para imam.

Namun pada abad ke- 15 dan ke- 16, para reformis keagamaan mencip-
takan terjemahan Alkitab dalam bahasa- bahasa umum di Eropa, seperti 
misalnya bahasa Jerman, Italia, Inggris, Spanyol, dan Perancis. Terjemah-
an ini umumnya didasarkan pada teks asli bahasa Ibrani dan Yunani—
bukan pada Alkitab bahasa Latin. Mereka memungkinkan puluhan ribu 
pembaca untuk mengalami kisah dan ajaran dari Alkitab dalam bahasa 
mereka sendiri.

Johannes Gutenberg ada-
lah alat dalam tangan 
Tuhan untuk mening-
katkan pengetahuan, 
pemahaman, dan iman 
keagamaan di dunia. 
Kanan jauh: Halaman 
ukiran Alkitab Gutenberg.
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Martin Luther, lahir pada tahun 1483, adalah salah satu pemimpin 
yang menerbitkan Alkitab dalam bahasa di zamannya. Terjemahannya 
dalam bahasa Jerman diterbitkan pada tahun 1534—tahun penting dalam 
sejarah Kekristenan barat.11 Kepercayaan Luther dalam kuasa tulisan suci 
membantu mengilhami Reformasi. Para reformis lainnya mempromosikan 
pendidikan universal sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan 
untuk membaca tulisan suci bagi diri mereka sendiri.

Sejumlah pemimpin agama khawatir bahwa pembacaan Alkitab yang 
meluas akan mengarah pada kebohongan merongrong otoritas gereja, 
dan bahkan kerusuhan sipil. Mereka merespons dengan memenjarakan, 
menyiksa, dan bahkan membunuh banyak orang yang ditemukan menerje-
mahkan Alkitab ke dalam bahasa umum pada saat itu atau memiliki terje-
mahan tulisan suci dalam bahasa umum.

William Tyndale, lahir sekitar tahun 1494, memulai karyanya selama 
pengerjaan berani Martin Luther pada penerjemahan Alkitab bahasa 

Jerman.12 Semasa muda, Tyndale menyusun 
gagasan untuk membuat Alkitab versi bahasa 
Inggris yang baru dan lebih baik berdasarkan 
pada bahasa asli Ibrani dan Yunani.

Kira- kira tahun 1523 dia mencari bantuan 
dan dorongan semangat dari uskup Katholik di 
London untuk memproduksi versi semacam itu 
namun ditolak keras. Karena larangan terhadap 
penerjemahan Alkitab telah dikabulkan oleh rapat 
Oxford pada tahun 1408, Tyndale memerlukan izin 
resmi untuk melanjutkan tanpa campur tangan.

Berdedikasi pada tugas penerjemahan Alkitab 
ke dalam bahasa Inggris, Tyndale secara diam- 
diam memulai pekerjaannya dan merampungkan 
terjemahan Perjanjian Baru pada tahun 1525. 
Dicetak di Cologne, Jerman, terjemahan Tyndale 
diselundupkan ke Inggris, di mana itu dijual 
pada awal tahun 1526.

Pada akhirnya, Tyndale, seperti banyak pria 
dan wanita lain yang dihukum mati karena 

Akhirnya, William Tyndale, seperti banyak pria dan 
wanita lain yang berhasrat agar orang biasa memiliki 
akses pada tulisan suci dalam bahasa mereka sendiri, 
dihukum mati untuk perkara Yesus Kristus. Kanan: 
Halaman dari Alkitab King James yang asli.
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berhasrat [bahwa] orang awam memiliki akses 
pada tulisan suci dalam bahasa mereka sendiri, 
dicekik ketika diikat ke tiang pancang pada 
awal bulan Oktober 1536.13 Meski demikian, ter-
jemahan bahasa Inggrisnya tetap hidup ketika 
kata- kata dan frasa- frasa serta seluruh bagian 
dari terjemahannya dimasukkan ke dalam Versi 
King James.14

Versi King James, yang diterbitkan pada 
tahun 1611, secara resmi diadopsi oleh Gere-
ja di Inggris dan belakangan memengaruhi 
Pemulihan Injil Yesus Kristus dalam beberapa 
cara signifikan.15 Itu adalah Alkitab bahasa 
Inggris yang paling banyak dibaca pada saat 
kelahiran Joseph Smith pada 1805. Sejak itu 
sebagian besar keluarga, termasuk keluarga 
Joseph dan Lucy Mack Smith, memiliki Alkitab 
dan membacanya secara teratur. Kenyataannya, 
banyak orang belajar membaca dengan men-
dengar itu dibacakan di rumah dan dengan 
menelaahnya sendiri.

Revolusi Politik dan Komunikasi
Revolusi percetakan, terjemahan, dan literasi 

mempersiapkan jalan bagi revolusi politik dan 
teknologi yang melanda Eropa dan Amerika 
antara abad ke- 17 dan ke- 19. Perubahan iklim 
politik di Eropa dan Amerika memberi orang 
kebebasan yang lebih besar untuk memilih jalan 
agama mereka sendiri. Kebebasan beragama 
merupakan salah satu dari banyak hasil dari 
revolusi politik yang terjadi selama periode ini.

Tuhan juga mulai “mencurahkan roh- [Nya] ke atas semua orang” 
(lihat Yoel 2:28; Joseph Smith—Sejarah 1:41), termasuk kepada mereka 
yang dipersiapkan untuk memikirkan teknologi transportasi dan komu-
nikasi yang akan menggerakkan maju Pemulihan dalam cara- cara yang 
dramatis.

Sewaktu Tuhan membangkitkan Nabi- Nya, Dia mengilhami para pria 
dan wanita untuk menciptakan teknologi, seperti kanal, telegraf, jalur kere-
ta api, dan mesin uap, sehingga Injil dapat menyebar ke seluruh dunia.

Dalam banyak cara lainnya, Tuhan mempersiapkan dunia bagi Pemu-
lihan Injil- Nya untuk memberkati individu, keluarga, masyarakat, bangsa, 
dan dunia.

Membimbing Keluarga Smith
Sewaktu kita memikirkan bagaimana Tuhan mempersiapkan dunia bagi 

Pemulihan, kita hendaknya senantiasa ingat bahwa banyak dari apa yang 
Dia capai melalui kehidupan individu—pria dan wanita biasa yang, dalam 
beberapa hal, mencapai hal- hal yang luar biasa.

Banyak individu dan keluarga di negara- negara di seluruh dunia 
dipersiapkan untuk menerima pesan Pemulihan. Ini termasuk orangtua 
Nabi, Joseph dan Lucy Mack Smith, dua individu yang amat rohani yang 
dibesarkan dalam budaya yang mengajari mereka untuk mengasihi Yesus 
Kristus dan menelaah Alkitab.

Selama bertahun- tahun, Joseph dan Lucy telah mengalami kesulitan 
keuangan, kesehatan, dan lainnya di New England, di ujung timur laut 
Amerika Serikat. Pada tahun 1816, ketika mereka kehilangan hasil panen 
mereka karena perubahan iklim di seluruh dunia yang disebabkan oleh letus-
an Gunung Tambora di Indonesia, Joseph dan Lucy tidak punya banyak 
pilihan selain meninggalkan New England dan membuat keputusan berani 
untuk meninggalkan jaringan aman keluarga, teman, dan komunitas.

Sebagaimana Jilid 1 dari sejarah baru Gereja menyatakan: “Joseph Sr. 
sangat mengasihi istri dan anak- anaknya, namun dia belum mampu menyedia-
kan banyak kestabilan dalam kehidupan. Nasib buruk dan investasi yang tidak 

Sewaktu Tuhan mem-
bangkitkan Nabi- Nya, 
Dia mengilhami para 
pria dan wanita untuk 
menciptakan teknologi 
agar Injil dapat pergi ke 
seluruh dunia.
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berhasil membuat keluarga ini miskin dan tidak 
berdaya. Mungkin New York akan berbeda.” 16

Dalam banyak hal, kegagalan keluarga Smith 
di New England mendorong mereka ke New 
York bagian barat, di mana kegemparan keaga-
maan meningkat dan mengilhami Joseph Smith 

Jr. untuk mencari Tuhan dalam usahanya menca-
ri pengampunan dan arahan. Itu juga tempat di 
mana lempengan- lempengan emas disembunyi-
kan, menunggunya untuk menemukan, menerje-
mahkan, dan menerbitkannya.

Mengenali Tangan Tuhan  
dalam Kehidupan Kita

Seperti yang Tuhan lakukan dengan kegagal-
an keluarga Smith, Dia juga mampu membuat 
kita kuat, mengajari kita pelajaran- pelajaran 
baru, dan mempersiapkan kita melalui kegagal-
an dan kemunduran untuk masa depan yang 
jauh berbeda daripada yang kita bayangkan.

Sewaktu kita memikirkan bagaimana tangan 
Tuhan diwujudkan dalam kehidupan keluarga 
Smith, kita perlu mengenali bahwa tangan- 
Nya juga diwujudkan dalam kehidupan kita 
masing- masing. Mencari tangan Tuhan dalam 
kehidupan kita memerlukan kepekaan rohani 
dan, dalam banyak hal, waktu dan perspektif. 

Untungnya, berkat bapa bangsa, jurnal pribadi, 
dan sejarah kehidupan pribadi dapat menyedia-
kan lensa untuk melihat tangan Tuhan diwujud-
kan dalam kehidupan kita.

Dalam wahyu yang diberikan pada tahun 
1831, Tuhan memperingatkan dunia, “Dan tidak 

dalam apa pun manusia bersalah terhadap Allah, 
atau tidak terhadap siapa pun kemurkaan- Nya 
tersulut, kecuali mereka yang tidak mengakui 
tangan- Nya dalam segala sesuatu, dan tidak 
mematuhi perintah- perintah- Nya.” (Ajaran dan 
Perjanjian 59:21).

Kesediaan kita untuk mematuhi perintah- 
perintah Tuhan Yesus Kristus, terutama dua perin-
tah besar untuk mengasihi Allah dan sesama kita 
seperti diri kita sendiri, akan diperbesar sewaktu 
kita mencari dan mengenali tangan Tuhan dalam 
kehidupan kita dan tangan- Nya dalam mempersi-
apkan dunia bagi Pemulihan Gereja Yesus Kristus. 
Itu adalah “suatu pekerjaan yang menakjubkan 
dan suatu keajaiban” (2 Nefi 25:17).

Tuhan kini sedang mempersiapkan dunia bagi 
Kedatangan Kedua- Nya, sama seperti Dia mem-
persiapkan dunia bagi Pemulihan Injil- Nya yang 
kekal. Sekali lagi, tangan- Nya dapat dilihat tidak 
saja dalam peristiwa perubahan yang bersejarah 
namun juga dalam kehidupan individu- individu.

Tuhan mampu menjadi-
kan kita kuat, mengajari 
kita pelajaran- pelajaran 
baru, dan mempersiap-
kan kita melalui kega-
galan dan kemunduran 
untuk masa depan yang 
jauh berbeda daripada 
yang kita bayangkan.
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kita mengundang kita untuk mengikuti Dia, melayani orang lain, serta 
mengasihi Dia sewaktu Dia mempersiapkan dunia bagi Kedatangan 
Kedua- Nya yang agung. ◼
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Tuhan kini sedang 
mempersiapkan dunia 
bagi Kedatangan Kedua- 
Nya, sama seperti Dia 
mempersiapkan dunia 
bagi Pemulihan Injil- Nya 
yang kekal. Kiri: Hala-
man judul dari Kitab 
Mormon tahun 1830.
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Ketika Joseph Smith pergi ke hutan yang kini 
kita sebut sakral, dia mencari pengampunan 
dan arahan dalam hidupnya.17 Di satu sisi, dia 
menanggapi undangan terilhami Tuhan yang 
dicatat dalam Injil Matius:

“Marilah kepada- Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelega-
an kepadamu.

Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 
pada- Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah 
hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.

Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan 
beban- Ku pun ringan” (Matius 11:28–30).

Saya bersaksi bahwa sejak permulaan, 
tangan Tuhan mempersiapkan dunia bagi 
Pemulihan “Injil [Yesus Kristus] yang sejati, 
murni, dan sederhana”, “ajaran- ajaran Kristus 
yang menyelamatkan” yang tersedia bagi 
semua anak Allah.18 Saya juga bersaksi bahwa 
tangan Tuhan ada dalam kehidupan individu 
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Apakah Anda bersemangat atau sedikit cemas mengenai upaya baru 
Gereja—Anak dan Remaja—Anda mungkin memiliki beberapa per-
tanyaan: “Bagaimana itu akan menolong anak- anak saya?” “Bagai-

mana kita melakukan ini?” “Apa peranan saya di dalamnya?”
Para pemimpin menyediakan sejumlah jawaban.

Mengapa Gereja membuat perubahan ini?
Sister Bonnie H. Cordon: Sebagaimana Presiden Russell M. Nelson telah 

mengajarkan, kita semua perlu meningkatkan kemampuan rohani kita untuk 
menerima wahyu.1 Anak dan Remaja telah diatur untuk mengundang indi-
vidu dan keluarga untuk mencari inspirasi dari Roh mengenai bagaimana 
untuk maju dan menemukan sukacita di jalan perjanjian. Itu adalah bagian 
yang menakjubkan dari apa yang nabi bayangkan bagi kita masing- masing.

Brother Stephen W. Owen: Presiden Nelson juga mengajari kita bahwa 
kita adalah Gereja yang berpusat di rumah, tidak peduli seperti apa rumah 
kita.2 Kita bukan Gereja yang berpusat pada program. Para pemimpin dan 
guru Gereja dapat menolong anak- anak kita mempelajari dan menjalankan 
ajaran, namun tanggung jawab itu dimulai di rumah, dan itu adalah tang-
gung jawab sehari- hari.

Sebagaimana nabi telah mengajarkan, kita perlu mencari wahyu dan 
mengikuti Roh, dan Anak dan Remaja akan menolong kita melakukan 
itu—sebagian karena itu adalah sebuah penyederhanaan. Dahulu, terda-
pat banyak persyaratan bagi orangtua untuk melacak dan memahami 
Kemajuan Pribadi, Tugas kepada Allah, Iman kepada Allah, dan program 
Gereja lainnya sewaktu anak- anak mereka maju di usia remaja mereka. 
Pendekatan baru ini mengajak para remaja dan anak- anak untuk mencari 

ANAK DAN REMAJA: 

Memulai  
dengan Kuat

Bonnie H. Cordon
Presiden Umum 
Remaja Putri

Stephen W. Owen
Presiden Umum 
Remaja Putra

Joy D. Jones
Presiden Umum 
Pratama

Para pemimpin membagikan bagaimana orang-
tua dan lingkungan dapat menolong anak- anak 
menjadi lebih seperti Juruselamat.
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inspirasi sewaktu mereka menetapkan gol- gol 
sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Sister Joy D. Jones: Ini adalah kesempatan 
yang menyenangkan bagi anak- anak dan para 
remaja kita, angkatan muda, untuk memperda-
lam iman mereka kepada Yesus Kristus. Sewaktu 
mereka belajar untuk mencari dan menanggapi 
bimbingan Roh Kudus, mereka akan dengan 
lebih baik memahami identitas dan tujuan kekal 
mereka serta bagaimana mereka dapat maju dan 
merasakan kasih Bapa Surgawi bagi mereka. 
Fokus Anak dan Remaja dapat memberkati dan 
memperkuat para remaja kita dan keluarga mere-
ka dalam membangun dan memelihara hubung-
an di rumah mereka, di gereja, dan dengan Bapa 
Surgawi mereka.

Apa langkah- langkah pertama yang kelu-
arga dapat ambil untuk mulai menerap-
kan Anak dan Remaja?

Sister Jones: Berdoa bersama untuk bim-
bingan Roh. Orangtua dapat mulai dengan 
berbicara dengan keluarga mereka mengenai 
tiga bidang penerapan dalam Anak dan Remaja: 
pembelajaran Injil, pelayanan dan kegiatan, 
serta pengembangan pribadi. Apa yang saat 
ini mereka lakukan? Bagaimana mereka dapat 
tumbuh sebagai individu dan sebagai keluarga 
dalam tiga bidang ini? Bagaimana berfokus 
pada Lukas 2:52 akan membantu membimbing 
rencana- rencana dan penetapan gol mereka 
untuk mengingat serta mengikuti Juruselamat? 
Sungguh kesempatan yang menakjubkan untuk 
memperkuat para remaja, rumah tangga, dan 
keluarga dalam cara- cara yang sangat sederha-
na, konsisten, dan bermakna.

Sister Cordon: Kita mulai dengan sedikit 
demi sedikit. Berjalan di jalan perjanjian benar- 
benar hanya menempatkan satu kaki di depan 
yang lain Buatlah satu gol. Mulailah dengan 
sederhana. Buku penuntun bagi remaja dan 
anak- anak akan memberi kita pola yang luar 
biasa untuk diikuti.

Brother Owen: Kita seharusnya tidak menja-
dikan ini terlalu rumit. Ini sangatlah sederhana. 
Bacalah Lukas 2:52. Mulailah dari sana, Orangtua 
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kemudian dapat duduk bersama anak atau remaja mereka di rumah dan 
membicarakannya. “Bagaimana kita akan menolong kamu tumbuh dalam 
hikmat [kebijaksanaan] dan besar [perawakan] dan dikasihi oleh Allah 
serta manusia?” “Apa yang dapat kita pelajari atau lakukan bersama?” “Apa 
saja gol yang dapat kamu tetapkan?” Buatlah itu sederhana.

Jika ada satu hal yang anak- anak dan remaja Anda ingin  
ketahui sewaktu ini diterapkan, apakah itu?

Sister Cordon: Ini adalah kesempatan menakjubkan untuk bertum-
buh seperti Juruselamat! Jika kita bertanya- tanya, “Apa yang saya fokus-
kan?” kita dapat mengingat bahwa kita siap melakukan banyak hal untuk 
menjadi seperti Dia. Pembelajaran Injil terjadi di banyak rumah dan di 
gereja. Kita melayani dan berperan serta dalam kegiatan. Upaya baru ini 
hanyalah cara bagi kita untuk menjadi terfokus dan bertanggung jawab 
mengenai menindaki apa yang kita pelajari—dan untuk berfokus pada 
pertumbuhan dalam empat bidang di mana Juruselamat bertumbuh: 
secara rohani, sosial, jasmani, dan intelektual (lihat Lukas 2:52). Ini akan 
mendatangkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan abadi bagi kita semua 
sewaktu kita mengikuti Juruselamat!

Sister Jones: Pengembangan difokuskan pada Juruselamat, dipusatkan 
dalam keluarga, dan didukung oleh Gereja. Ini adalah penyederhanaan 
dan personalisasi sewaktu kita meninggalkan program- program lama. 
Pertumbuhan akan datang secara individu. Saya berharap anak- anak, 
remaja, dan pemimpin, serta keluarga mereka akan memahami bahwa 
ini adalah cara yang dapat dicapai, disesuaikan bagi semua anak Bapa 
Surgawi di seluruh dunia untuk maju bersama dan mengalami sukacita 
abadi di jalan perjanjian. Ini tidak akan menjadi perubahan besar atau 
kurva pembelajaran yang sulit. Ini adalah melakukan lebih dari apa yang 
sudah kita lakukan, sebagaimana kita dibimbing oleh Roh, agar upaya 
tulus kita dapat memperbesar kemampuan kita untuk dengan penuh 
kasih dan secara efektif mengikuti Juruselamat.

Mengapa penting bagi para remaja dan anak- anak untuk  
berkembang seperti Juruselamat?

Sister Jones: Pertama dan terpenting, mereka telah membuat perjanji-
an untuk selalu mengikuti Dia. Mereka telah membuat perjanjian “untuk 
berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal, dan 
di segala tempat” (Mosia 18:9). Karenanya mereka perlu berkembang 
seperti Dia: secara rohani, sosial, jasmani, dan intelektual. Perjanjian- 
perjanjian mereka bukan saja alasan mereka hendaknya melakukannya, 
namun itu juga menyediakan kemampuan yang memberdayakan untuk 
membantu mereka mencapai gol- gol mereka.

Brother Owen: Seluruh tujuan kita dalam kehidupan adalah untuk 
mengikuti dan menjadi seperti Bapa Surgawi dan Putra- Nya, Yesus 
Kristus. Kita ingin menjadi seperti Mereka. Kita mulai mempraktikkan ini 
di usia dini, agar kita memiliki pola untuk sisa kehidupan kita selanjutnya. 

Dan kita benar- benar mengikuti Juruselamat 
ketika kita melakukan hal- hal yang Dia lakukan.

Sister Cordon: Juruselamat adalah teladan 
kita dalam segala hal. Kita menelaah kehidupan 
dan misi, serta ajaran- Nya karena Dia adalah 
segalanya yang kita ingin untuk menjadi [seperti 
Dia]. Namun karena kita masing- masing adalah 
unik, kita masing- masing memiliki atribut dan 
keterampilan yang kita perlukan untuk berkem-
bang menjadi seperti Dia. Pendekatan baru ini 
memberi anak- anak dan para remaja kesempatan 
yang dapat disesuaikan untuk bertumbuh dalam 
cara- cara yang unik itu, untuk mengembangkan 
karunia- karunia individu, dan untuk mengenali 
hal- hal itu yang mereka merasa terdorong untuk 
lakukan untuk menjadi seperti Juruselamat. 
Itulah yang menjadikan ini sangat pribadi. Tidak 
ada daftar periksa yang ditetapkan. Gol- gol yang 
kita masing- masing tetapkan untuk bergerak 
maju di jalan perjanjian akan berbeda, namun 
bersama- sama kita akan belajar dan bertumbuh 
serta berada lebih dekat dengan Juruselamat kita.

Apa yang Anda harapkan anak- anak dan 
remaja akan rasakan ketika mereka  
berperan serta?

Sister Cordon: Saya berharap mereka mem-
peroleh pemahaman yang lebih dalam akan 
identitas kekal mereka dan merasa bahwa mere-
ka menjadi bagian. Ketika kita tahu jati diri kita 
dan dengan Siapa kita membuat perjanjian, kita 
bertindak secara berbeda. Mereka akan belajar 
untuk mengenali bahwa apa yang sejumlah 
media sosial katakan tidaklah benar, karena 
mereka telah mengalami bagaimana Roh berbi-
cara kepada mereka. Mereka akan memperoleh 
keyakinan dalam diri mereka dan dalam potensi 
ilahi mereka sebagai putra dan putri Allah.

Sister Jones: Kami ingin mereka merasakan 
iman dan pengharapan dalam Yesus Kristus, 
merasakan kedamaian yang datang dari mema-
tuhi perintah, mengalami hubungan yang sehat, 
belajar ketahanan, merasakan sukacita mela-
yani sesama, dan merasakan kebahagiaan serta 
kepuasan dari berperan serta dalam pekerjaan 
keselamatan.
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Brother Owen: Saya berharap bahwa anak- anak akan memahami 
Injil dengan cara yang berlanjut dari memahami program hingga ber-
hasrat untuk mengikutinya. Ini bukanlah tentang menyelesaikan tugas. 
Ini adalah proses pembelajaran dan menjadi seperti Juruselamat. Saya 
sungguh- sungguh berharap bahwa anak- anak kita dan mereka yang kita 
layani akan merasa cukup yakin dalam pemahaman Injil mereka untuk 
mengajarkannya kepada orang lain. Sebagai contoh, saya akan berharap 
bahwa kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak- anak kita 
mengenai Injil dan kita akan mendengar jawaban yang tulus karena mere-
ka telah mempelajarinya dan itu merupakan bagian dari jati diri mereka.

Bagaimana orangtua akan mengetahui apakah Anak dan Rema-
ja berhasil di rumah mereka?

Brother Owen: Saya akan mencari buah- buah Roh yang disebutkan 
dalam Galatia 5, misalnya lebih banyak kedamaian di rumah. Saya rasa 
anak- anak mereka akan lebih baik hati, lebih mengasihi. Anak- anak mereka 
akan berhasrat untuk berada bersama keluarga. Mereka akan lebih cende-
rung berdoa dan mencari jawaban. Mereka akan melihat kemajuan bukan 
saja secara rohani namun juga secara sosial, jasmani, dan intelektual.

Sister Jones: Mereka akan mengetahui itu berhasil sewaktu hubungan 
diperkuat, sewaktu anggota keluarga mengalami kemajuan yang realistis 
dan terus mencoba bahkan ketika mereka bergumul, sewaktu mereka 
menunjukkan dukungan bersama dan saling memedulikan, dan sewaktu 
pengaruh Roh Kudus secara aktif diupayakan dan hadir di rumah mere-
ka. Anggota keluarga dapat melihat hubungan yang lebih jelas antara apa 
yang mereka lakukan setiap hari dengan kehidupan Kristus. Mungkin 
akan ada apresiasi yang lebih besar akan hak pilihan dan pertobatan, 
peningkatan sikap, peningkatan kepercayaan diri, upaya untuk menjang-
kau ke luar daripada berbalik ke dalam, dan apresiasi yang lebih besar 
bagi Juruselamat, kehidupan- Nya, ajaran- ajaran- Nya, teladan- Nya, serta 
Pendamaian dan Kebangkitan- Nya.

Apa nasihat yang akan Anda berikan kepada orangtua yang 
mungkin merasa agak khawatir mengenai meninggalkan 
program- program Gereja terdahulu?

Sister Cordon: Tentu saja kita senang dengan program- program sebe-
lumnya, karena kita masing- masing berkembang dan memiliki kesempat-
an untuk melihat orang lain berkembang dengan program- program itu. 
Itu diilhami untuk waktunya. Namun bukankah kita bersyukur untuk 
wahyu yang berkesinambungan? Tuhan perlu kita untuk terus maju dan 
berubah, dan Dia perlu program- program kita untuk maju dan berubah 
untuk memenuhi kebutuhan para anggota sedunia. Kita selalu berupaya 
untuk memperbaiki diri dan menjadi Gereja dan umat yang Bapa Surga-
wi ketahui dan inginkan kita menjadi.

Sister Jones: Kita telah sangat diberkati oleh program- program di 
masa lalu dan dapat bersyukur untuk semua yang telah kita pelajari dan 

alami. Ini adalah masa baru yang menakjubkan, 
dan ini adalah kesempatan untuk mencari bim-
bingan Tuhan untuk belajar dan bertumbuh 
dalam cara- cara yang baru dan terilhami.

Bagaimana para pemimpin dapat meno-
long anak- anak dan remaja bertumbuh 
dalam pengembangan pribadi?

Brother Owen: Pertama- tama, saya rasa 
pemimpin dewasa perlu melihat  anak atau remaja 
putra atau remaja putri itu sebagaimana Allah 
melihat mereka, artinya dapat menjadi apa orang 
itu, bukan hanya siapa mereka saat ini. Mulailah 
dengan tujuan di benak. Milikilah perspektif 
jangka panjang. Ini akan memerlukan waktu. Lihat 
anak- anak dan remaja dapat menjadi seperti apa. 
Kembangkan hubungan yang cukup sehingga keti-
ka Anda perlu berbicara dengan remaja, mereka 
cukup menghormati Anda untuk mendengarkan.

Juga, kenali orangtua mereka. Carilah tahu 
dari mereka bagaimana Anda dapat menolong. 
Hormati peranan mereka sebagai orangtua.

Sister Jones: Pratama tidak memiliki struktur 
kuorum dan presidensi kelas yang remaja putra 
dan remaja putri miliki. Para pemimpin dan guru 
Pratama, juga brother dan sister yang Melayani, 
memberi bantuan bagi anak- anak yang tidak 
memiliki dukungan Injil di rumah mereka. Teta-
pi, adalah penting, bahwa kita senantiasa meng-
hormati hubungan antara anak- anak, remaja, 
dan orangtua mereka, apa pun keadaan keluarga 
mereka. Anak dan Remaja dapat menyediakan 
cara untuk mengajak seluruh keluarga untuk 
datang dan melihat serta datang dan membantu. 
Itu dapat menjadi sarana memperkuat seluruh 
keluarga, baik mereka anggota Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir 
atau bukan.

Sister Cordon: Kita memiliki banyak anak dan 
remaja tanpa orangtua di gereja pada hari Ming-
gu namun masih memiliki orangtua yang penga-
sih. Saya ingin mengimbau para pemimpin untuk 
mengenal para orangtua dan menemukan apa 
impian dan aspirasi yang mereka miliki bagi anak- 
anak mereka. Kita dapat membantu. Sewaktu 
kita bekerja bersama dengan orangtua, kita akan 
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memperkuat individu- individu dan keluarga mereka dan juga mendorong 
anak- anak serta remaja untuk memperkuat keluarga masing- masing.

Apa yang akan Anda katakan kepada orangtua yang kewalahan 
yang takut bahwa mereka tidak akan mampu menolong anak- 
anak mereka berhasil dalam Anak dan Remaja?

Sister Cordon: Hebatnya kita sudah melakukan sebagian besar dari itu. 
Keluarga telah belajar Injil bersama. Kita telah melakukan pelayanan dan 
kegiatan. Kita selalu memiliki upaya pengembangan pribadi; sekarang 
kita hanya berfokus pada cara- cara Kristus bertumbuh.

Sewaktu kita duduk bersama anak- anak kita, saya rasa kita akan 
benar- benar menikmatinya. Anda dapat mendengarkan hati anak- anak 
Anda dengan cara yang normal dan alami. Bapa Surgawi kita meng-
hendaki anak Anda bertumbuh, menemukan sukacita, dan kembali 
hidup bersama- Nya. Anda akan merasakan Roh Kudus membimbing 
Anda sewaktu Anda bersama- sama berupaya untuk menjadikan Injil dan 
Juruselamat kita Yesus Kristus bagian dari setiap aspek kehidupan Anda.

Sister Jones: Mulailah dengan apa yang berhasil baik bagi keluarga Anda. 
Percayalah bahwa Anda akan memiliki bantuan surga. Carilah bimbingan 
Roh. Anak dan remaja akan menjadi alat pengasuhan yang berharga. Ada 
banyak tuntutan pada diri orangtua dewasa ini sewaktu mereka membim-
bing dan merawat keluarga mereka. Adalah mudah untuk terkadang merasa 
terbebani. Anak dan Remaja akan membantu orangtua menanamkan apa 
yang esensial dari apa yang penting. Menolong keluarga kita belajar bagai-
mana mengikuti Juruselamat melalui ilham dari Roh Kudus adalah vital bagi 
kita semua dan akan mendatangkan kasih serta berkat Tuhan.

Brother Owen: Saya rasa Anda akan benar- benar mampu untuk meno-
long anak- anak dan remaja Anda. Anda tidak perlu melakukan sejumlah 
hal besar. Yang terpenting adalah menjadi setia dan penuh doa serta 
menciptakan beberapa kebiasaan kudus dan rutinitas yang bajik dalam 
keluarga Anda. Mulailah dengan beberapa kebiasaan dasar, sederhana, 
bajik, dan Anda akan melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan anak- 
anak Anda. ◼
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Berikut adalah empat cara untuk membantu anak- anak Anda menetapkan dan 
mencapai gol- gol bermakna mereka untuk bertumbuh seperti Juruselamat.

Memotivasi  
Angkatan Muda
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Oleh Wendy Ulrich, PhD

Sebagai orangtua dan pemimpin, kita ingin membantu 
anak- anak dan remaja menjadi murid seumur hidup 
Yesus Kristus yang termotivasi dari dalam diri untuk 

melayani Tuhan dan memenuhi misi pribadi mereka.
Anak dan Remaja adalah serangkaian sumber yang 

sederhana namun kuat untuk membantu anak- anak dan 
para remaja bertumbuh secara rohani, sosial, jasmani, dan 
intelektual, seperti Juruselamat (lihat Lukas 2:52). Ini dapat 
terjadi sewaktu mereka belajar dan menjalankan Injil Yesus 
Kristus, berperan serta dalam pelayanan dan kegiatan yang 
bermakna dan menyenangkan, serta mene-
tapkan dan mencapai gol- gol mereka sendiri. 
Namun, seperti orangtua dalam kisah di 
bawah ini, kita mungkin sudah merasa terla-
lu terbebani tanpa menambahkan gol orang 
lain dalam daftar kita. Atau kita mungkin 
khawatir bahwa anak- anak kita tidak akan 
tumbuh kecuali dipaksa.

Percakapan Penetapan- gol, Contoh 1:
Alana, 15, duduk bersama ibunya, Rachel, 

memeriksa daftar yang telah mereka buat akan 
gol- gol potensial yang Alana dapat kerjakan. Ayah 
Alana, Jeff, lewat. “Manakah di antara ini yang 
harus saya lakukan, Ayah?” Alana bertanya.

Jeff melihat pada arlojinya, sedikit 
menyeringai, dan melirik pada daftar itu. “Hm, 
yang ini terlihat mudah. Bagaimana dengan 
‘Menghafalkan sebuah nyanyian pujian’? Kamu bisa menyelesai-
kannya dengan cepat. Apa lagi yang terlihat mudah?”

Rachel menyela, mengingat betapa enggannya Alana untuk 
mencoba tim trek sekolah. “Sebenarnya, mungkin kamu perlu 
mencoba sesuatu yang sulit! Bagaimana dengan olahraga?” dia 
menyarankan.

“Uh,” Alana bergumam, sambil meraih teleponnya. “Saya pikir 
saya selesai.”

Bagaimana Orangtua dan Pemimpin Membantu?
Orangtua dan pemimpin dapat melakukan banyak untuk 

membantu anak- anak dan para remaja termotivasi dari dalam 
diri untuk mengadopsi nilai- nilai yang baik, membuat pilihan 
yang baik, dan menikmati baik kemajuan maupun pencapai-
an mereka.

Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda sangat termo-
tivasi untuk mengerjakan sebuah gol. Apa yang memotivasi 
Anda? Kemungkinannya adalah Anda melihat kesempatan IL
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atau keterampilan yang benar- benar Anda inginkan atau 
masalah yang perlu Anda atasi. Teladan dan dukungan dari 
orang lain mengilhami Anda untuk mencoba.

Demikian juga, anak- anak dan para remaja akan lebih ter-
motivasi dari dalam diri ketika mereka (1) dengan doa yang 
sungguh- sungguh memutuskan apa yang mereka inginkan 
(bukan sekadar apa yang orang lain inginkan dari mereka), 
(2) membuat rencana untuk mendapatkannya, (3) tidak ter-
lalu terpengaruh oleh hadiah atau hukuman, dan (4) merasa 
orangtua dan pemimpin berada di pihak mereka.

1. Bantulah para remaja Anda menemu-
kan apa yang mereka paling hasratkan

Setiap orang menghasratkan sesuatu: 
membuat tim, tidur lebih banyak, merasa 
tidak kesepian, berada lebih dekat dengan 
Allah. Tuhan dan para utusan- Nya sering 
menanyakan kepada orang- orang “Apa yang 
engkau hasratkan?” (lihat Markus 11:24; 
1 Nefi 11:1–2; Alma 18:15; 3 Nefi 27:1–2; Eter 
2:23–25). Tetapi mengetahui apa yang paling 
kita hasratkan, bukan sekadar apa yang kita 
hasratkan saat ini, memerlukan pengalaman 
dan refleksi diri.

Sewaktu Anda memikirkan tentang 
seorang anak atau remaja yang ingin Anda 
bantu, tanyakan kepada diri sendiri:

•  Bagaimana saya dapat memperkenalkan 
kepada mereka sebuah pengalaman, 

nilai, dan gagasan baru dalam konteks hubungan yang 
positif dan menyenangkan?

• Apakah saya membiarkan mereka mengalami konse-
kuensi dari pilihan yang buruk agar mereka berhasrat 
untuk membuat pilihan yang benar?

• Kapan saya dapat menanyakan kepada mereka tentang 
apa yang mereka percayai dan hargai? (Lihat daftar 
penyerta, “Pertanyaan Deteksi yang Bermanfaat.”)

• Bagaimana saya dapat menunjukkan kekuatan mere-
ka? (Coba: “Saya melihat kamu sungguh baik di 
bidang __________________. Bagaimana kamu dapat meng-
gunakan itu untuk melayani Tuhan?”)

2. Bantulah remaja membuat rencana
Begitu mereka menentukan gol, para remaja sering kali 

cukup pandai dalam menentukan rencana. Anak yang lebih 
kecil mungkin memerlukan lebih banyak gagasan. Tambah-
kan saran Anda hanya ketika mereka terhambat. Namun 
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bersemangatlah, jangan defensif, jika mereka menyukai 
gagasan mereka lebih baik daripada gagasan Anda!

Untuk membantu orang lain membuat rencana, Anda 
dapat menanyakan:

• Apa gol Anda? (Gol- gol yang abstrak seperti “Menjadi 
lebih baik” adalah sulit untuk dijelaskan kecuali mereka 
menyertakan tindakan tertentu seperti “Memuji seseorang 
setiap hari” atau “Meminta maaf ketika saya marah.”)

• Mengapa gol ini penting bagi Anda? (Bagaimana ini 
akan membantu mereka menjalankan 
nilai- nilai mereka atau menjadi lebih 
seperti Juruselamat?)

• Apakah ini waktu yang baik untuk 
mengerjakan gol ini? (Mengapa ya atau 
mengapa tidak?)

• Apa langkah kecil dan sederhana yang 
dapat Anda ambil untuk memulai? 
(Ingatkan mereka bahwa tindakan 
menciptakan motivasi. Bantulah mereka 
memulai, atau memulai kembali, dengan 
sesuatu yang kecil dan sederhana.)

• Bagaimana Anda mengatur segala 
sesuatu untuk menyokong rencana 
Anda? (Pertimbangkan membuat peng-
ingat, memposting kata- kata dorongan 
semangat, membuat bagan atau jadwal 
untuk melacak kemajuan, menghilang-
kan godaan, mendapatkan alat- alat yang tepat, atau 
meminta bantuan.)

• Apa hambatan yang mungkin mengganggu jalan Anda? 
Bagaimana Anda dapat mengatasinya? (Bantulah mere-
ka mengingat rencana mereka, carilah tahu tentang apa 
yang salah, praktikkan lebih banyak bagian- bagian yang 
sulit, cobalah strategi baru, atau sesuaikan golnya.)

Untuk membantu orang lain mengatasi kemunduran, 
Anda dapat membagikan pengalaman dari kehidupan Anda 
atau keluarga mengenai orang- orang yang menghadapi pen-
cobaan dan menjadi gigih. Juga cobalah menanyakan:

• Apa yang telah Anda coba? Apa lagi yang dapat Anda 
coba?

• Siapa yang dapat menolong? Bagaimana saya dapat 
menolong?

• Apa gagasan yang muncul di benak sewaktu Anda  
berdoa mengenai ini?

3. Berhati- hatilah dengan imbalan atau hukuman
Imbalan kecil dapat menolong orang mencoba sesuatu 

yang baru, buatlah tugas yang sulit lebih menyenangkan, 
atau rayakan keberhasilan. Namun, bila berlebihan, imbalan 
sesungguhnya dapat merusak motivasi. Orang yang sudah 
menikmati tugas akan sering melakukannya lebih sedikit, 
tidak lebih banyak, jika mereka dibayar untuk melakukannya, 
menyimpulkan bahwa itu tidak layak dilakukan hanya untuk 
imbalan. Dan sementara anak- anak perlu mengalami konse-
kuensi dari pilihan yang buruk, mereka belajar untuk takut 

dan menghindari orang yang menghukum 
mereka alih- alih belajar untuk menerima 
nilai- nilai yang baik.

Tentu saja, orang berharap dibayar dalam 
pekerjaan, di mana bonus atau pengakuan 
dapat juga menyediakan umpan balik yang 
berguna. Namun saat datang untuk menja-
lankan Injil dan mencapai gol- gol pribadi, 
pahala internal adalah yang paling memoti-
vasi dalam jangka panjang. Imbalan internal 
termasuk:

•   Merasakan Roh.
•    Merasa terhubung dengan orangtua, 

pemimpin, dan teman- teman.
•   Menjalankan nilai- nilai mereka.
•    Belajar, mencoba hal- hal baru, dan  

mengatasi masalah.
• Bersenang- senang.
• Membuat perbedaan untuk kebaikan.

Bantulah kaum muda mengenali dan menghargai imbalan 
internal ini. Dan sesekali berikan imbalan kecil yang terkait 
dengan merayakan pekerjaan yang diselesaikan dengan baik!
4. Bantulah para remaja merasakan kasih Anda

Hubungan penuh kasih adalah salah satu cara paling pen-
ting untuk memengaruhi nilai, gol, dan motivasi orang lain. 
Bagaimana orang- orang berkomunikasi dengan Anda sehing-
ga mereka benar- benar mengasihi dan menghargai Anda? 
Bagaimana Anda memutuskan siapa yang aman untuk jujur 
dengan kesalahan atau pergumulan Anda? Jika Anda tidak 
sungguh- sungguh merasa dikasihi di rumah, menurut Anda 
apa yang Anda perlukan yang tidak Anda dapatkan?

Jawaban Anda dapat membantu Anda mengetahui cara 
berkomunikasi dengan kaum muda bahwa mereka dihargai 
dan aman bersama Anda.
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Dengan praktik dan bantuan surga, kita dapat menolong 
memotivasi dan memengaruhi angkatan muda.

Percakapan Penetapan- gol, Contoh 2:
Alana, 15, duduk bersama ibunya, Rachel, memeriksa daftar 

gol yang Alana dapat kerjakan ketika ayah Alana, Jeff, lewat. 
“Manakah di antara ini yang harus saya lakukan, Ayah?” Alana 
bertanya.

Jeff melihat pada arlojinya, sedikit 
menyeringai, dan melirik pada daftar itu. “Hm, 
yang ini terlihat mudah. Bagaimana dengan 
‘Menghafalkan sebuah nyanyian pujian’? Kamu 
bisa menyelesaikannya dengan cepat. Apa lagi 
yang terlihat mudah?”

Jeff berhenti sejenak. Ada yang tidak beres, 
jadi dia mengambil waktu untuk memikirkan 
tentang itu.

Saya terlambat, pikirnya. Saya hanya ingin 
menyelesaikan ini. Saya tidak begitu baik 
dalam hal pengasuhan. Hm. Dia menatap put-
rinya dan kemudian menyadari dia merasakan 
perasaan lain juga. Harapan. Kegembiraan. Ini 
bukan hanya soal menyelesaikan. Ini mengenai 
pertumbuhannya. Dan ini adalah kesempatan 
untuk berhubungan dengannya. Sebuah senyum-
an merekah di wajahnya.

“Mari berhenti dan pikirkan hal ini,” tutur-
nya. “Bagaimana kalau kita masing- masing menuliskan apa yang 
kita merasa terdorong untuk kerjakan akhir- akhir ini?

Siapa yang Anda kagumi? Mengapa?
Bagaimana Anda ingin diperlakukan? Bagaimana Anda ingin 

memperlakukan orang lain?
Apa janji- janji dalam tulisan suci, ajaran para nabi, atau berkat 

bapa bangsa Anda yang tampaknya penting untuk masa 
depan Anda?

Apa yang Anda inginkan lebih banyak atau lebih sedikit dari 
kehidupan Anda?

Kapankah Anda bahagia dan terlibat dengan kehidupan? 
Melakukan apa?

Apa yang akan Anda lakukan dengan kehidupan Anda jika 
Anda tidak takut gagal?

Apa masalah yang mengganggu belakangan ini?
Menurut Anda apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda dan dari 

Anda?
Apa yang ingin Anda coba atau pelajari tahun ini? Mengapa?
Apa gol- gol Anda minggu ini? Mengapa itu penting bagi 

Tuhan?
Sewaktu kita berbicara, saya mendengar Anda mengatakan 

Anda ingin ______________. Benar begitu? Apa lagi?

“Hm, Oke,” kata Alana. Rachel menemukan pensil dan kertas, 
dan mereka meluangkan beberapa menit berpikir dan menulis.

“OK,” tutur Rachel. “Sekarang bagaimana?”
Alana ingat, “Saya rasa kita harus berdoa tentang hal itu dan 

kemudian memilih gol dan membuat sebuah rencana. Tetapi Ayah, 
apakah Ayah benar- benar merasa Bapa Surgawi peduli terhadap 
gol yang saya pilih?”

Jeff merenung. “Kamu memiliki banyak gagasan yang baik, jadi 
mungkin Bapa Surgawi hanya ingin kamu memi-
lih satu untuk dimulai. Tetapi saya benar- benar 
yakin akan satu hal. Bapa Surgawi peduli terha-
dap kamu.”

“Ibu tahu kamu ingin menggunakan karunia- 
karuniamu untuk membuat perbedaan,” tambah 

Rachel, “jadi jika salah satu dari ini lebih 
penting, ibu yakin Bapa Surgawi akan meno-
longmu merasakan itu.”

Alana tersenyum, lalu mengingat, “Presiden 
Nelson meminta para remaja untuk melakukan 
penilaian yang mendalam terhadap kehidupan 
kita. Boleh saya memilih apa yang saya tulis?”

“Tentu!” tutur Jeff, tersenyum. Dia melihat 
arlojinya lagi. “Oh, Ayah harus pergi. Temukan 
yang kamu tuliskan dan kita akan bahas saat 
makan malam, OK? Ayah punya beberapa perta-
nyaan yang mungkin membantu.”

“Bagus!” ujar Alana, tersenyum. “Dan, Ayah? 
Ibu? Terima kasih.” ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.

PERTANYAAN DETEKSI YANG BERMANFAAT
Untuk membantu anak- anak dan para remaja menemukan apa yang mereka paling inginkan,  

bahaslah beberapa pertanyaan ini dengan mereka:
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Selama tahun pertama saya di SMA, orangtua saya bercerai. Selama bertahun- 
tahun, saya telah melihat ayah saya tidak mengambil sakramen. Saya tahu dia 

bergumul untuk menaati perintah, namun saya tidak memahami sampai sejauh 
mana pergumulan itu. Hanya ketika orangtua saya memberi tahu saya tentang eks-
komunikasinya, saya dan saudara perempuan saya akhirnya mengetahui detailnya.

“Saya benci Ayah!” Saya berteriak berkali- kali, menangis.  Saya geram.  
Bagaimana dia bisa melakukan ini kepada keluarga kami? pikir saya. Bagaimana dia 

bisa berbohong kepada kami sedemikian lama?
Goncangan dan amarah awal tidak berlangsung lama. Dalam 
beberapa minggu, amarah saya berubah menjadi mati rasa. 

Awalnya, mati rasa adalah kelegaan dari amarah dan rasa 
sakit yang saya rasakan, namun akhirnya rasa lega saya 

berubah menjadi keputusasaan. Saya merasa hidup 
saya porak- poranda. Lebih dari sebelumnya, saya 
perlu merasakan hubungan dengan surga. Saya 
perlu merasakan kasih, bimbingan, kedamaian, 
dan penyembuhan Allah.

Segera, konferensi umum tiba. Selama satu 
sesi, saya mendengarkan dan menunggu untuk 
merasakan penghiburan Allah. Namun itu tidak 
datang. Di sana di gedung gereja yang gelap, saya 
berpikir, saya tidak bisa merasakan Roh Kudus, namun 

saya yakin Dia ada di sana. Dia seharusnya ada di sini. 
Sewaktu saya memikirkan ini, saya mulai mengingat 

banyak kesaksian kecil yang telah saya terima bahwa 
tulisan suci benar, bahwa Joseph Smith adalah seorang 

nabi, bahwa Bapa Surgawi telah memberkati keluarga 
saya, dan bahwa menaati perintah mendatangkan kedamaian. 

Itu seolah- olah saya memiliki reservoir kesaksian.
Semakin saya memikirkan kesaksian rohani masa lalu saya, 

semakin saya menyadari bahwa meski saya benar- benar ingin merasa-
kan Roh, sesungguhnya tidaklah masalah bahwa saya tidak dapat merasakan 
pengaruh- Nya pada saat yang tepat. Saya sudah memiliki kesaksian yang 
cukup dan konstan bahwa Injil adalah benar.

Pengetahuan itu mendukung saya dan memberi saya hasrat untuk terus 
menaati perintah bahkan ketika tampaknya tidak ada manfaat langsung. 
Perlahan- lahan, saya merasakan kasih Bapa Surgawi dan Juruselamat lebih 
banyak dalam kehidupan saya. Berada dekat dengan Mereka, bahkan ketika 
saya tidak dapat selalu merasakan Mereka dekat, memberi saya kedamaian yang 
tak terbantahkan dan kesaksian yang lebih kuat akan Injil Juruselamat. Ini terus 
memengaruhi saya sekarang ketika saya menghadapi ketidakpastian atau sakit 
hati. Saya tahu saya dapat memercayai Bapa Surgawi dan Juruselamat, dan 
bahwa Mereka akan menyembuhkan, mengangkat, dan memperkuat saya dan 
kita masing- masing. ◼
Nama dirahasiakan, Utah, AS

IL
U

ST
RA

SI
 O

LE
H

 P
H

IL
, I

2I
AR

T.C
O

M

Reservoir Kesaksian

Tidaklah menjadi masalah 
bahwa saya tidak dapat 

merasakan Roh pada saat itu. 
Saya sudah memiliki kesaksian 
yang cukup dan konstan.

S U A R A  O R A N G  S U C I  Z A M A N  A K H I R



Pada tahun 2005, saya melahirkan 
bayi kembar tiga prematur: Milena, 

Mateo, dan Nelson. Milena lahir dalam 
keadaan sehat, namun dua bayi lelaki 
saya mengalami komplikasi. Mateo 
meninggal karena komplikasi tersebut 
tiga bulan setelah dia lahir.

Sebulan sesudah kami kehilangan 
Mateo, Nelson didiagnosis menderita 
celebral palsy dan tuli. Kami hancur. 
Dokter memberi tahu kami dia tidak 
akan pernah bisa berjalan. Saat itu, 
kami bersyukur untuk pengetahuan 
kami tentang Injil Yesus Kristus. Itu 
menolong saya memahami mengapa 
kami mengalami kemalangan dalam 
kehidupan ini.

Melalui iman dan kerja keras, Nelson 
belajar untuk berjalan dan berkomuni-
kasi melalui bahasa isyarat. Keadaannya 
jauh lebih baik daripada yang dokter 
perkirakan. Dia telah tumbuh bahagia 
dalam keluarga kami dan dalam Injil.

Terlepas dari keterbatasannya, 
kami memiliki beberapa gol bagi 
Nelson: bahwa dia memahami makna 

Akankah Dia Memahami?
baptisan sebelum dia dibaptiskan, 
bahwa dia menerima Imamat Harun 
di usia 12, dan bahwa dia pergi ke bait 
suci untuk melakukan pembaptisan 
bagi yang mati.

Pada tahun 2017, Nelson berusia 
12. Kami membantu dia bersiap untuk 
melakukan pembaptisan bagi yang 
mati. Itu adalah tantangan baginya 
untuk memahami bahwa mereka yang 
telah mati tanpa pembaptisan memerlu-
kan bantuan kita. Segera setelah ulang 
tahun Nelson, dia, Milena, dan kakak- 
kakaknya Franco dan Brenda, dan para 
remaja lainnya dari lingkungan kami 
pergi Bait Suci Córdoba Argentina. 
Presiden bait suci menyambut mereka 
dan berbicara kepada mereka menge-
nai pentingnya baptisan perwakilan. 
Saya duduk dengan Nelson dan 
menafsirkan bagi dia [dengan bahasa 

isyarat]. Tak lama kemudian, tiba 
gilirannya. Saat dia melangkah 
masuk ke kolam baptisan, kami 
bertanya- tanya, akankah dia 
benar- benar paham?

Melayani di bait suci telah 
menjadi salah satu tradisi 

keluarga kami. Setiap kali kami 
pergi, kami mengingat hari 
istimewa Nelson.
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Sewaktu dia masuk ke dalam air, 
Nelson menjadi emosional. Pada saat 
itu, Roh Kudus menunjukkan kepada 
kami bahwa dia sesungguhnya mema-
hami bahwa dia sedang melakukan 
sesuatu bagi leluhurnya yang telah 
mati yang tidak dapat mereka lakukan 
sendiri. Kami tahu dia memahami 
bahwa anggota keluarga di sisi lain 
tabir bahagia dia menolong mereka. 
Roh juga menunjukkan kepada kami 
bahwa Mateo ada di sana untuk mene-
mani saudara dan saudarinya. Ketika 
Nelson keluar dari air, dia sangat 
gembira.

Sejak itu, Nelson telah dibaptiskan 
dan dikukuhkan bagi banyak anggo-
ta keluarga, termasuk ayah saya, yang 
meninggal pada tahun 2016. Kami 
mengasihi bait suci. Melayani di sana 
telah menjadi salah satu tradisi kelu-
arga kami. Setiap kali kami pergi, 
kami mengingat bahwa itu hari yang 
istimewa. ◼
Miriam Rosana Galeano, Córdoba, 

Argentina
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Ketika saya memasuki pusat pelatihan 
misionaris sebagai misionaris penuh 

waktu, saya mendapati ada banyak yang 
harus dipelajari. Saya melakukan yang 
terbaik untuk menelaah, memperkuat 
kesaksian saya, dan membangun di atas 
landasan yang sudah saya miliki. Saya 
akan berdoa, mengajukan pertanyaan 
kepada Bapa Surgawi, dan kemudian 
mencari jawabannya. Praktik ini meng-
ubah hidup saya.

Suatu hari ketika saya melayani 
sebagai misionaris di Peru, seorang 
sesama elder menerima surat yang 
memberitahunya bahwa ayah sahabat 
karibnya meninggal dunia mendadak. 
Dia menangis. “Mengapa Bapa Surgawi 
membiarkan ini terjadi?” jeritnya.

Pertanyaan itu menusuk hati saya. 
Malam itu, saya berlutut dan mengaju-
kan pertanyaan yang sama kepada Bapa 
Surgawi. Kemudian, menyelidiki dalam 
Kitab Mormon, mata saya tertuju pada 
2 Nefi 2:24, yang berbunyi, “Tetapi 

“Dalam Kebijaksanaan dari  
Dia yang Mengetahui Segala Sesuatu”

lihatlah, segala sesuatu telah dilakukan 
dalam kebijaksanaan dari Dia yang 
mengetahui segala sesuatu.”

Petikan itu tertanam di hati saya dan 
tidak sirna. Saya menulis kartu kepada 
elder itu dan menyertakan tulisan suci 
itu sebagai bagian dari kesaksian saya. 
Saya meyakinkan dia bahwa segalanya 
akan baik- baik saja karena Bapa Sur-
gawi melakukan segala sesuatu dalam 
kebijaksanaan. Kita dapat memercayai 
Dia karena Dia mengasihi kita dan 
mengetahui segala sesuatu.

Sekitar satu setengah tahun kemu-
dian, saya melayani di pegunungan 
Peru ketika saya menerima panggilan 
telepon yang tak terduga dari presiden 
misi saya.  Dia memberi tahu saya, ayah 
saya mengalami serangan strok dan 
dalam keadaan kritis. Tak lama kemudi-
an, ayah saya meninggal. Saya hancur, 
dan merasa gundah dengan pertanyaan 
seperti, “Bagaimana saya dapat menga-
tasi ini?”

Saya berdoa kepada Bapa Surgawi 
memohon jawaban. Sebagian besar saya 
ingin tahu mengapa ayah saya harus 
diambil tanpa saya bahkan memiliki 
kesempatan untuk berpamitan. Saya 
mengambil Kitab Mormon, membuka-
nya, dan membaca kata- kata yang sama 
yang saya bagikan kepada elder itu bebe-
rapa bulan sebelumnya: “Tetapi lihatlah, 
segala sesuatu telah dilakukan dalam 
kebijaksanaan dari Dia yang mengeta-
hui segala sesuatu.” Kata- kata tersebut 
melingkupi saya dengan kedamaian 
bagaikan selimut dan memberi saya kasih 
karunia saat saya merasa kehilangan.

Ayah fana saya telah pergi, namun 
Bapa Surgawi saya senantiasa ada di sana 
untuk saya. Bapa Surgawi melakukan 
segala sesuatu dalam kebijaksanaan- Nya, 
dan sewaktu kita mencari dan melaku-
kan yang terbaik untuk mempersiapkan 
diri kita, kita dapat menemukan jawaban 
yang berharga. ◼
Christopher Deaver, California, AS
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Sementara melayani 
di pegunungan Peru, 

saya menerima telepon 
tak terduga dari presiden 
misi saya.
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Saya menutup satu babak dalam 
kehidupan saya ketika saya menjadi 

janda pada bulan Oktober 2010. Pada 
waktu itu, saya bekerja sebagai pendi-
dik di Prancis bagian selatan. Sebuah 
kecelakaan di tempat kerja membatasi 
mobilitas saya, dan saya frustrasi karena 
saya tidak dapat dengan cepat menda-
patkan kembali kesehatan dan kekuatan 
saya. Saya telah menikmati kehidupan 
profesional yang memuaskan selama 11 
tahun. Saya menyukai pekerjaan saya. 
Saya memiliki banyak teman. Tetapi 
saya tidak bisa lagi memenuhi persyarat-
an bagi pekerjaan saya.

Saya harus mengakui, setelah lebih 
dari 33 tahun menjalankan Firman 
Kebijaksanaan, saya mempertanyakan 
mengapa saya tidak mampu untuk 
“berlari dan tidak letih” atau “berjalan 
dan tidak melemah” (lihat Ajaran dan 
Perjanjian 89:20). Akhirnya, saya harus 

Babak Baru yang Menakjubkan
pensiun dini daripada yang diharapkan, 
menutup babak lain dalam hidup saya.

Saya tinggal dengan putri saya ketika 
dia menerima pemberitahuan bahwa 
pekerjaannya memindahkan dia ke area 
Paris. Saya memutuskan saya harus pergi 
bersamanya dan membuka babak baru 
dalam hidup saya di tempat yang baru.

Tak lama setelah tiba, kami berdua 
dipanggil untuk bekerja di Bait Suci 
Paris Prancis. Pemanggilan saya untuk 
melayani di bait suci meneguhkan saya 
bahwa saya berada di tempat yang tepat 
pada waktu yang tepat karena Tuhan 
telah membawa saya ke sini. Saya telah 
menemukan banyak sukacita melayani 
setiap hari di rumah Tuhan, dan adalah 
luar biasa untuk berbagi momen- momen 
di bait suci bersama putri saya. Itu 
memenuhi hati saya dengan sukacita!

Hari ini, saya melihat berkat besar 
yang awalnya tersembunyi di balik 

penderitaan saya. Menjadi berkurang 
dalam mobilitas saya, tidak dapat 
mempraktikkan profesi saya, dan harus 
pensiun dini adalah sulit. Namun saya 
tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus 
mengangkat saya. Dia telah membantu 
saya untuk melambat dan menemukan 
kelegaan, harapan, dan kedamaian 
yang kini menjadi bagian besar dari 
hidup saya. 

Setiap kali saya berjalan melewati 
pintu- pintu bait suci, saya merasakan 
Roh Kudus. Di saat- saat sulit dengan 
begitu banyak tekanan dari dunia 
ke atas kita, adalah luar biasa untuk 
mengetahui bahwa Tuhan telah mem-
beri kita tempat- tempat kudus di mana 
segalanya teratur dan indah. Saya mera-
sakan rasa syukur yang dalam untuk 
babak baru dari pelayanan bait suci ini 
dalam hidup saya. Itu menakjubkan! ◼
Sylvie Cornette, Île- de- France, PrancisIL
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Pemanggilan baru saya untuk melayani 
meneguhkan bahwa Tuhan telah membawa 

saya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
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Samuel Smith Lucy Mack Smith

Sally ParkerRhoda Greene  
(saudara perempuan Brigham Young)

Rebecca Williams
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Tiga Orang Saksi
Oliver CowderyMartin Harris David Whitmer
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Oleh Steven C. Harper
Profesor Sejarah dan Doktrin Gereja, Brigham Young University

Mendengar kesaksian dari seorang saksi Kitab Mormon dapat menjadi hal 
terbaik berikutnya setelah melihat lempengan- lempengan emas atau malaikat. 
Banyak anggota Gereja masa awal memiliki kesempatan itu.

Berikut adalah kisah dari sejumlah anggota yang berbicara dengan para saksi Kitab 
Mormon. Tetapi, kita akan melihat, sebagaimana yang Presiden Russell M. Nelson 
ajarkan, bahwa memperoleh kesaksian tentang Kitab Mormon adalah “bagus, tetapi 
itu tidak cukup!” 1

Rebecca Williams: “Perkataan Mereka Dipercaya”
Rebecca Swain Williams mendengar beberapa saksi Kitab Mormon di Ohio awal 

tahun 1830. Dia memberikan kesaksian kepada ayah dan saudara- saudara lelakinya: 
“Saya telah mendengar kisah yang sama dari beberapa keluarga [Smith] dan dari 
tiga saksi sendiri. Saya mendengar mereka menyatakan di pertemuan umum bahwa 
mereka melihat seorang Malaikat Kudus turun dari langit dan membawa lempengan- 
lempengan dan meletakkannya di depan mata mereka.”

Ketika para anggota keluarganya menolak kesaksiannya, Rebecca tidak gentar. Dia 
tetap mengasihi mereka, berdoa bagi mereka, dan menghargai nasihat baik ayahnya. 
Dia juga terus bersaksi kepadanya bahwa para saksi Kitab Mormon mengatakan kebe-
naran: “Mereka adalah orang- orang yang berkarakter baik dan perkataan mereka diper-
caya.” Mereka telah melihat seorang malaikat Allah dan bercakap- cakap dengan- Nya.” 2

Di akhir tahun 1830- an, periode perbedaan pendapat menyebar luas di Gereja, 
Rebecca tetap setia, memilih untuk mematuhi ajaran- ajaran dari Kitab Mormon.3

William McLellin: “Terikat … untuk Mengakui Kebenaran”
Suatu pagi di tahun 1831, seorang guru sekolah bernama William McLellin men-

dengar bahwa beberapa pria dalam perjalanan mereka ke Missouri akan berkhotbah 
mengenai sebuah kitab baru yang diuraikan sebagai “Wahyu dari Allah.” Dia bergegas 
untuk mendengarkan mereka. Dia menyimak kesaksian David Whitmer bahwa dia 
telah “melihat seorang Malaikat Kudus yang menyatakan kebenaran akan catatan ini 

Mengetahui  
adalah Bagus  
tetapi Tidak Cukup
Berikut adalah beberapa kisah tentang para anggota Gereja masa 
awal yang mendengar kesaksian dari para saksi Kitab Mormon.
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kepadanya.” Dia begitu berhasrat untuk mengetahui apakah kesaksian 
mereka benar adanya. Dia mengikuti mereka sejauh 400 mil (644 km) ke 
Independence, Missouri, di mana dia bertemu dan mewawancarai para 
saksi lain, termasuk Martin Harris and Hyrum Smith.4

William mewawancarai Hyrum selama berjam- 
jam. “Saya bertanya tentang perincian dari tam-

pilnya catatan itu,” William mencatat. Keesokan 
harinya, setelah berdoa untuk diarahkan pada 

kebenaran, dia menyadari bahwa dia “terikat 
sebagai orang yang jujur untuk menga-
kui kebenaran dan keabsahan dari Kitab 
Mormon.” 5

Di tahun- tahun berikutnya, iman 
William diuji dan diperkuat oleh pilihan- 
pilihannya dan oleh penganiayaan yang 
dialami para Orang Suci Zaman Akhir. 
Ketika para Orang Suci di Jackson County, 
Missouri, diserang, teman William, Hiram 

Page, salah satu dari Delapan Saksi, dipukuli dan dicambuk oleh orang- 
orang yang mengatakan mereka akan membiarkannya pergi jika dia mau 
menyangkal Kitab Mormon. “Bagaimana saya dapat menyangkal apa yang 
saya tahu adalah benar?” Hiram bertutur, dan mereka memukulinya lagi.

William diperkuat oleh kesaksian Hiram—dan tentu saja takut dipukuli. 
Ketika William mendengar bahwa orang- orang di area itu menawarkan 
imbalan untuk penangkapannya dan Oliver Cowdery, mereka meninggal-
kan kota untuk bersembunyi di hutan bersama David Whitmer. Di sana 
William mewawancarai dua dari Tiga Saksi. “Saya belum pernah melihat 
penglihatan terbuka dalam hidup saya,” katanya, “tetapi kalian mengata-
kan demikian, dan karena itu kalian pastilah tahu. Sekarang Anda tahu 
bahwa hidup kami dalam bahaya setiap jam, jika saja gerombolan peru-
suh bisa menangkap kami. Katakan kepada saya dalam rasa takut 
kepada Allah, apakah Kitab Mormon itu benar?” 

“Brother William,” Oliver berkata, “Allah mengutus malaikat 
kudus ini untuk menyatakan kebenaran akan penerjemahannya 
kepada kami, dan karena itu kami tahu. Dan meski gerombolan 
perusuh membunuh kami, namun kami harus mati dalam menya-
takan kebenarannya.”

David menambahkan, “Oliver telah memberi tahu Anda kebe-
naran agung, karena kami tidak dapat ditipu.” Saya benar- benar 
menyatakan kepada Anda kebenarannya!” 6

David, Martin, Hiram, Oliver, dan William masing- masing 
mengetahui bahwa Joseph Smith menerjemahkan Kitab Mormon 
dengan kuasa Allah. Mereka tahu bahwa Injil yang ditulis di atas 
lempengan- lempengan emas benar adanya. Namun kemudian 
mereka membiarkan frustrasi dengan Joseph memburuk sampai 
mereka berhenti menjalankan ajaran- ajaran Kitab Mormon.

Setelah melihat pilihan mereka, Nabi Joseph 
Smith bersaksi tidak saja bahwa Kitab Mormon 
adalah benar—“yang paling benar dari kitab apa 
pun di atas bumi, dan batu kunci agama kita, 
dan seseorang akan menjadi lebih dekat kepada 
Allah dengan menuruti ajaran- ajarannya, daripa-
da melalui kitab lain apa pun.” 7

Sally Parker: “Kuat dalam Iman”
Sally Parker adalah tetangga Lucy Mack 

Smith di Kirtland, Ohio. “Dia menceritakan 
kepada saya keseluruhan kisahnya,” Sally menu-
lis.  Ketika dia menanyakan kepada Lucy apakah 
dia telah melihat lempengan- lempengan itu, 
“[Lucy] mengatakan tidak, itu tidak dimaksud-
kan baginya untuk melihatnya, tetapi dia meng-
angkat dan memegangnya dan saya memercayai 
semua yang dia katakan karena saya hidup 
dengannya delapan bulan dan dia adalah salah 
satu wanita terbaik.”

Pada tahun 1838, Sally mendengar Hyrum 
Smith membagikan kesaksiannya juga: “Dia 
mengatakan dia telah melihat lempengan- 
lempengan dengan matanya dan memegang-
nya dengan tangannya.” 8

Di akhir 
tahun 1830- 
an, sewaktu 
banyak orang 
meninggalkan 

Gereja, Sally 
Parker menyesali 

hilangnya penggembala-
an mereka dan memperbarui 

tekadnya untuk hidup menurut 
ajaran- ajaran Kitab Mormon. 
“Saya bermaksud untuk berpe-
gang teguh pada iman itu yang 

seperti sebutir biji sesawi,” 
Sally menulis. “Saya mera-

sakan kuasanya di hati 
saya sekarang. Saya 

sekuat dalam iman 
seperti yang saya 

miliki saat saya 
dibaptiskan 
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dan benak saya adalah sama. Saya bermaksud 
untuk berpegang teguh pada Injil sampai mati.” 9

Rhoda Greene: “Dia Memiliki Roh Allah”
Lucy Mack Smith berbicara dalam konferensi 

umum tahun 1845, setelah semua saksi Kitab 
Mormon dalam keluarganya meninggal karena 
penyakit atau dibunuh. Dia menuturkan sebuah 
kisah dari misi pertama putranya, Samuel.

Samuel, salah satu dari Delapan Saksi, mengun-
jungi rumah Rhoda Greene, yang suaminya sedang 
melayani misi untuk gereja lain. Samuel mena-
nyakan kepada Rhoda apakah dia menginginkan 
sebuah kitab. “Ini Kitab Mormon yang Brother 
Joseph terjemahkan dari lempengan- lempengan 
yang terkubur,” dia menjelaskan.

Rhoda menerima sebuah salinan kitab itu untuk 
dibaca dan diperlihatkan kepada suaminya.  Ketika 
Samuel kembali selanjutnya, Rhoda mengatakan 
kepadanya bahwa suaminya tidak tertarik, dan 
dia tidak mau membeli kitab itu. Sedih, Samuel 
mengambil kitab itu dan mulai pergi. Rhoda bela-
kangan memberi tahu Lucy bahwa Samuel saat 
itu berhenti dan menatapnya. “Dia tidak pernah 
melihat seorang pria terlihat seperti itu,” Lucy 
menuturkan dalam ceramah konferensinya. “Dia 
tahu bahwa dia [Samuel] memiliki Roh Allah.”

“Roh melarang saya mengambil kitab ini,” 
Samuel memberi tahu Rhoda, yang berlutut 
dan meminta Samuel untuk berdoa bersamanya. 
Dia menyimpan kitab itu, membacanya, dan 
menerima kesaksian tentangnya. Akhirnya, itu 
juga dilakukan suaminya. Mereka memilih untuk 
hidup menurut ajaran- ajarannya di sepanjang 
kehidupan mereka.

“Dan demikianlah pekerjaan dimulai” Lucy 
bersaksi, “dan selanjutnya itu menyebar seperti 
biji sesawi,” 10

Rhoda Greene adalah leluhur saya. Saya dite-
guhkan oleh kesaksiannya akan Kitab Mormon 
dan oleh kesaksian tercatat akan para saksi dan 
mereka yang mendengarnya. Saya dikuatkan oleh 
pilihan- pilihan mereka untuk hidup menurut apa 
yang Kitab Mormon ajarkan.

Kita masing- masing dapat menjadi para sak-
si modern Kitab Mormon, ketika Roh Kudus 

meneguhkan kepada kita kebenaran kitab itu. Tak lama sebelum berangkat 
ke misi, saya menyelesaikan membaca Kitab Mormon, lalu berlutut dan ber-
doa dengan sederhana namun dengan maksud hati yang sungguh- sungguh 
dan tulus, dan beriman kepada Yesus Kristus (lihat Moroni 10:3–4). Saya 
merasakan kesan yang kuat yang menyatakan, “Kamu sudah mengetahui 
kebenarannya.” Itu datang dengan kedamaian yang saya tidak pernah berni-
at untuk menolaknya. Saya tahu bahwa Kitab Mormon adalah benar.

Tetapi, itu tidaklah cukup. Presiden Russell M. Nelson mengajarkan: 
“Kapan pun saya mendengar seseorang, termasuk saya sendiri, mengata-
kan, ‘Saya tahu Kitab Mormon benar,’ saya ingin berseru, ‘Itu bagus, teta-
pi itu tidak cukup!’ Kita perlu merasakan, jauh di ‘bagian paling dalam’ 
dari hati kita, bahwa Kitab Mormon tanpa diragukan lagi adalah firman 
Allah. Kita harus merasakannya sedemikian dalam sehingga kita tidak 
akan pernah ingin hidup bahkan satu hari tanpanya.” 11 Ajaran Presiden 
Nelson benar adanya. Upaya berkesinambungan saya untuk hidup menu-
rut ajaran- ajaran Kitab Mormon telah membawa saya lebih dekat kepada 
Allah daripada hal lain apa pun. ◼

CATATAN
 1. Russell M. Nelson, “Kitab Mormon: Akan Seperti Apa Hidup Anda Tanpa Kitab Ini?” 

Liahona, November 2017, 63.
 2. Rebecca Swain Williams to Isaac Swain, Youngstown, New York, 12 Juni 1834, ejaan distan-

darkan. Lihat transkrip dan foto di surat dalam Janiece Johnson, “Give Up All and Follow 
Your Lord,” BYU Studies, jilid 41, no. 1 (2002), 97–102.

 3. Lihat juga Janiece Lyn Johnson, “Rebecca Swain Williams: Steadfast and Immovable,” 
Ensign, April 2011, 38–41.

 4. Lihat The Journals of William E. McLellin: 1831–1836, diedit Jan Shipps and John W. Welch, 
(1994), 29–33.

 5. The Journals of William E. McLellin, 33, huruf besar distandarkan.
 6. Dalam William E. McLellin’s Lost Manuscript, diedit Mitchell K. Schaefer (2012), 165–167.
 7. Joseph Smith, dalam pengantar untuk Kitab Mormon. Untuk analisis akan ajaran ini, 

lihat Scott C. Esplin, “Getting ‘Nearer to God’: A History of Joseph Smith’s Statement,” 
in Living the Book of Mormon: Abiding by Its Precepts, diedit Gaye Strathearn and Charles 
Swift (2007), 40–54.

 8. Dalam Janiece L. Johnson, “‘The Scriptures Is a Fulfilling’: Sally Parker’s Weave,”  
BYU Studies, jilid 44, no. 2 (2005), 116, 115.

 9. Dalam Johnson, “‘The Scriptures Is a Fulfilling,’” 117.
 10. Lucy Mack Smith, “This Gospel of Glad Tidings to All People,” dalam Jennifer Reeder 

and Kate Holbrook, edisi., At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women 
(2017), 24.

 11. Russell M. Nelson, “Kitab Mormon: Akan Seperti Apa Hidup Anda Tanpa Kitab Ini?” 63.



38 L i a h o n a

Kitab Mormon ditulis 
oleh banyak nabi kuno 

yang mencatat perkataan 
mereka pada set- set lem-
pengan logam yang ber-
beda. Catatan- catatan ini 
kemudian diringkas untuk 
menciptakan lempengan- 
lempengan Mormon, atau 
lempengan- lempengan 
emas yang Joseph Smith 
terjemahkan.

Pembahasan
Dibanding dengan 

semua yang telah dica-
tat pada lempengan- 
lempengan emas, Mormon 
dan yang lainnya terilhami 
untuk memilih hanya 
bagian- bagian kecil untuk 
Kitab Mormon (lihat 
Kata- Kata Mormon 1:5 
dan 3 Nefi 26:6). Bagaima-
na mengetahui ini dapat 
memengaruhi perspektif 
Anda terhadap pasal- pasal 
yang kita miliki saat ini? ◼

30 DESEMBER–5 JANUARI  

Halaman pendaluhuan

Dari Lempengan- Lempengan 
Manakah Asal Kitab Mormon?

Beberapa sumber untuk 
lempengan- lempengan 
Mormon

Lempengan- lempengan Mormon 
yang diberikan kepada Nabi 
Joseph Smith

Kitab Lehi  
(bagian dari ringkasan 
Mormon; 116 halaman 
yang dihilangkan oleh 

Martin Harris)Lempengan- Lempengan 
Kecil Nefi (600 SM–130 

SM *): 1 Nefi, 2 Nefi, Yakub, 
Enos, Yarom, Omni

Lempengan- 
Lempengan Besar Nefi  

(600 SM–385 M): 
Lehi, Mosia, Alma, 

Helaman, 3 Nefi, 4 Nefi, 
Mormon 1–7

Lempengan- 
Lempengan Eter 

(sekitar 2.300 SM–kira- 
kira sebelum 130 SM)

Lempengan- 
Lempengan Kuningan 

(4.000 SM–600 SM ): 
Banyak kutipan dari 

lempengan- lempengan 
ini muncul dalam Kitab 

Mormon

* Kisaran waktu mewakili 
perkiraan periode waktu 
yang dicakup oleh setiap 
kumpulan lempengan.

1 Nefi hingga Omni  
(belum diringkas; disertakan 
dari lempengan- lempengan 

kecil Nefi)

Mosia hingga Mormon 7 
(ringkasan dari lempengan- 

lempengan besar Nefi 
oleh Mormon)

Eter (lempengan- lempengan 
Eter yang diringkas oleh Moroni)

Bagian yang 
termeterai

Tulisan Moroni, 
termasuk 
halaman judul
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Ikutlah Aku: K I T A B 
M O R M O N

MINGGU  

1

Mormon 8–9

Moroni

Kata- Kata Mormon

 penyelesaian  
Moroni terhadap 

kitab ayahnya  

 penjelasan  
Mormon  
tentang  

lempengan- 
lempengan  
kecil Nefi
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6–12 JANUARI 

1 Nefi 1–7

Ibu kota dari kerajaan 
Yudea, sarat dengan 

intrik politik dan keja-
hatan. Dekade terakhir 
sangatlah berbahaya. 
Raja- raja Yehuda dibunuh 
atau ditangkap; orang- 
orang Yahudi dipaksa 
untuk berjalan ke Babilon; 
para nabi, seperti Yeremia, 
diancam dan dipenjarakan. 
Tidaklah mengherankan 
Tuhan memerintahkan 
Lehi untuk melarikan diri 
(lihat 1 Nefi 2:1–2).

• STRUKTUR SOSIAL: 
bapa bangsa, ter-
masuk penatua kota, 
ketua keluarga, dan 
orang istimewa, atau 
“keturunan orang 
hebat”

• KELUARGA: rumah 
tangga yang terdiri 
dari beberapa rumah 
di sekeliling hala-
man, dipimpin oleh 
ayah. Termasuk kelu-
arga anak- anak lelaki, 
anak- anak perempuan 
yang belum menikah, 
bibi, dan kerabat 
lanjut usia.

• MILITER: tidak ada 
saat ini. Setiap 
prajurit adalah orang 
Babel, yang kepadanya 
Yehuda membayar 
upeti. ◼

Seperti Apa Yerusalem  
di Zaman Lehi?

MINGGU  

2

• POPULASI:  

25.000  
(besar menurut standar kuno)

• DAERAH: gurun, lembah 
subur, bukit berlereng

• MATA UANG: uang menurut 
berat (perak, tembaga, emas; 
tidak ada koin)

• BAHASA: Ibrani
• PEKERJAAN: perajin, peda-

gang, budak (dianggap anggo-
ta keluarga); sebagian besar 
juga tanah pertanian

• MAKANAN: buah- buahan, roti, 
zaitun, buah ara, sup

• PAKAIAN: wol kasar, sandal; 
jubah putih untuk para imam

• AGAMA: cemar, penyem-
bahan berhala; nabi- nabi 
palsu mengabarkan kedamai-
an; terompet tanduk domba 
jantan mengumandangkan 
doa harian
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Apa yang Dilambangkan Buah 
dalam Penglihatan Lehi?

13–19 JANUARI 

1 Nefi 8–10

Tetap Berada dengan Buah
Beberapa orang dalam penglihatan 

Nefi meninggalkan buah itu karena 
cemoohan dan olokan dari orang lain. 
Untuk tetap berada dengan buah 
itu adalah dengan tetap setia pada 

perjanjian- perjanjian kita dan untuk 
sering pergi ke tempat- tempat 
di mana perjanjian- perjanjian 
dibuat.

Membagikan Buah
Setelah Lehi makan buah itu, dia 

ingin membagikannya dengan keluarga-
nya agar mereka dapat merasakan “suka-
cita yang amat besar” yang dia rasakan 
(1 Nefi 8:12).

• Bagaimana Anda dapat membagikan 
kasih Anda bagi Yesus Kristus dan 
membantu orang lain berperan serta 
dalam tata cara- tata cara? ◼
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Dalam penglihatan Lehi, apa yang dilambangkan 
buah, yang “paling patut dihasratkan melebihi 

segala sesuatu?” (1 Nefi 11:22).
“Buah pada pohon itu adalah lambang bagi berkat- 

berkat Pendamaian [Yesus Kristus]. Mengambil buah 
dari pohon melambangkan menerima tata cara- tata 
cara serta perjanjian- perjanjian yang melaluinya Pen-
damaian dapat menjadi sepenuhnya berguna dalam 
kehidupan kita” (David A. Bednar, “Mimpi Lehi: 

Berpegang Erat pada Batang dari Besi,” Liahona, Oktober 2011, 34).
Tata cara- tata cara ini mencakup pembaptisan, pengukuhan, sakramen, 

penahbisan imamat bagi para pria, dan tata cara bait suci.

Menemukan Buah
Batang dari besi, atau firman Allah, menuntun kita kepada Yesus Kristus 

karena tulisan suci dan para nabi modern mengajak kita untuk berperan 
serta dalam tata cara- tata cara dan perjanjian- perjanjian serta membantu 

kita memahami ajaran, misi, dan pengurbanan Yesus Kristus.

• Apa kata- kata dari tulisan suci atau nabi modern yang telah menun-
tun Anda kepada Yesus Kristus?

MINGGU  

3
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20–26 JANUARI 

1 Nefi 11–15

Apa Kebenaran- Kebenaran 
Gamblang dan Berharga yang 

Dipulihkan melalui Kitab Mormon?

Dalam sebuah pengli-
hatan, Nefi melihat 

bahwa banyak ajaran dalam 
Alkitab akan diubah setiap 
waktu namun bahwa Allah 
telah mempersiapkan sebu-
ah cara bagi kebenaran- 
kebenaran itu untuk 
dipulihkan (lihat 1 Nefi 
13:26–40).

Baptisan tidak 
diperlukan bagi 
bayi karena 
mereka belum 
bertanggung 
jawab (lihat 
Moroni 8:10). ◼

Kejatuhan Adam 
dan Hawa meru-
pakan bagian dari 
rencana Bapa 
Surgawi (lihat 
2 Nefi 2:22–25).

Kita hidup 
sebagai roh 
sebelum 
kehidupan ini, 
belajar dan 
mempersiap-
kan diri bagi 
kefanaan (lihat 
Alma 13:3).

MINGGU  

4

Kristus mengun-
jungi orang- orang 
di Benua Amerika 
kuno dan mene-
gakkan Gereja- Nya 
di sana (lihat 3 Nefi 
11–26).

2

1

4

3
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Di Bagian Ini

44 Adalah ke Mana Saya 
Menuju, Bukan di Mana 
Saya Pernah Berada
Oleh Richard Monson

Hanya Digital
Memilih Kekekalan
Oleh Evita Alabodi

Anda Tidak Bisa Memperlekas 
Pertobatan
Oleh Leah Barton

Bagaimana Saya Berada Kem-
bali di Jalan setelah Kehamilan 
Saya yang Tidak Direncanakan
Oleh Jori Reid

Bagikan Kisah Anda
Apakah Anda memiliki kisah yang mena-
rik untuk dibagikan? Atau apakah Anda 
ingin melihat artikel mengenai topik- 
topik tertentu? Jika ya, kami ingin mende-
ngar dari Anda! Anda dapat mengirimkan 
artikel Anda atau umpan balik Anda di 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Temukan artikel- artikel ini dan lebih 
banyak lagi:
• Di liahona .ChurchofJesusChrist .org
• Di Media Mingguan DM (di bawah 

bagian Dewasa Muda di aplikasi Perpus-
takaan Injil)

• Di facebook .com/ liahona

Saya pikir terkadang mudah bagi dewasa muda untuk percaya bahwa 
pertobatan adalah hal yang menakutkan. Memang benar bahwa dapatlah 
menakutkan untuk mengakui apa yang telah kita lakukan, jika kita takut 

itu artinya kehilangan kasih dari orang- orang yang kita pedulikan atau dari 
Bapa Surgawi. Dengan pandangan tentang pertobatan, kita mungkin tergoda 
untuk mengaku “cukup” untuk lulus apa yang terasa seperti ujian untuk naik ke 
tingkat berikutnya. Namun, saya telah belajar melalui pengalaman saya bahwa 
pertobatan sejati tidak seperti itu. Pertobatan tidak selalu nyaman, namun 
jika kita memahami betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan ingin meno-
long kita, rasa takut akan sirna sewaktu kita menjalankan iman kita dalam 
kemampuan- Nya untuk membuat kita bersih. Saya telah belajar bahwa sewak-
tu saya menjalankan iman kepada Kristus melalui pertobatan, kesalahan 
masa lalu saya tidak harus mendefinisikan masa kini atau masa depan 
saya (baca lebih lanjut dalam artikel saya di halaman 44).

Dalam artikel yang hanya tersedia secara digital, Evita menandaskan bah-
wa pertobatan sejati memberi kita rasa syukur bagi Juruselamat dan 
Pendamaian- Nya dan memberi kita kekuatan untuk menolak godaan di masa 
mendatang. Leah menambahkan bahwa kita bahkan tidak perlu menunggu 
sakramen pada hari Minggu—berpaling kepada Tuhan melalui pertobatan 
setiap hari memberi kita kuasa untuk jeda bahkan kebiasaan- kebiasaan kecil 
yang menjauhkan kita dari- Nya. Dan jika kita melakukan kesalahan serius, Jori 
membagikan bahwa proses pertobatan dapat mengajari kita tentang kasih 
Juruselamat bagi kita masing- masing.

Pertobatan adalah karunia yang saya bersyukur miliki dalam kehidupan saya. 
Allah mengetahui bahwa kita manusia dan bahwa kita terkadang membuat 
pilihan- pilihan bodoh. Setidak sempurna apa pun kita, ada harapan bagi kita. 
Jika kita menaruh kepercayaan kepada Juruselamat, Dia akan berjalan dengan 
kita di jalan pulang kepada Bapa kita di Surga—betapa pun lama itu diperlukan.

Salam,
Richard Monson

Dewasa Muda

Pertobatan adalah Sebuah Karunia
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Adalah ke Mana 
Saya Menuju, 
Bukan di Mana  
Saya Pernah Berada

Oleh Richard Monson

Hidup saya tidak ber-
jalan mulus seperti 
yang saya pikirkan.

Di usia 18, saya 
berharap untuk 
melayani misi 

penuh waktu, menikah tidak 
begitu lama setelahnya, dan 
membangun keluarga di usia 25. 
Sekarang, saya berusia 32. Saya 
tidak melayani misi, dan saya 
tidak aktif di Gereja selama seba-
gian besar kehidupan dewasa 
saya. Saya menikah—bercerai—
dan menikah lagi.

Karena saya mengambil jalan 
yang berbeda dari yang sesak 
dan sempit berulang kali, saya 
tidak selalu merasa seolah saya 
cocok di gereja. Tetapi, saya jadi 
menyadari bahwa ada tempat 
bagi saya. Pengalaman saya telah 
mengajari saya bahwa kuasa 
Juruselamat dan Pendamaian- 
Nya adalah nyata dan bahwa 
apa yang paling penting bukan 
di mana saya pernah berada, 

Saya meng-
ambil jalan 
yang ber-
beda dari 
yang sesak 
dan sempit 
berulang 
kali, namun 
melalui itu 
semua, saya 
telah bela-
jar bahwa 
kuasa Juru-
selamat dan 
Pendamaian- 
Nya adalah 
nyata.

namun jalan mana yang akan 
saya tuju sekarang.

Saya pikir awalnya saya mem-
pertanyakan apa yang saya 
percayai karena saya tidak yakin 
bahwa kesaksian saya cukup 
kuat untuk pergi misi. Saya ingat 
sekitar waktu saya lulus SMA 
memikirkan sesuatu seperti, 
Bagaimana seandainya kesaksian 
saya tidak sepenuhnya milik saya? 
Bagaimana seandainya saya terla-
lu banyak bersandar pada kesaksi-
an orang lain?  

Itu mengganggu saya. Saya 
ingin pergi misi, namun saya 
mempertanyakan apakah peng-
alaman rohani yang saya miliki 
pada titik itu sudah cukup untuk 
membuat saya menjadi misio-
naris yang berhasil seperti yang 
seharusnya—seseorang yang 
memiliki cukup kekuatan rohani 
dan cukup mengetahui mengenai 
Injil untuk mengajar orang lain.

Menoleh ke belakang, saya 
seharusnya meminta bantuan 



46 L i a h o n a

Allah untuk menolong saya 
memahami nasihat yang dibe-
rikan di Ajaran dan Perjanjian 
124:97: “Biarlah dia menjadi 
rendah hati di hadapan- Ku, … 
dan dia akan menerima Roh- Ku, 
bahkan Penghibur, yang akan 
menyatakan kepadanya kebe-
naran akan segala hal, dan akan 
memberikannya, pada jam yang 
tepat, apa yang akan dia katakan.”

Tetapi alih- alih bertanya kepa-
da Tuhan, saya tersesat dalam 
membandingkan pengetahuan 
rohani saya dengan orang lain,’ 
dan saya takut bahwa ketidak-
mampuan saya akan menahan 
orang dari menerima Injil. 

Hidup sendiri sebagai lajang 
muda, saya terus berusaha 
untuk memahami apa yang saya 
percayai. Saya tidak memahami 
akibat negatif dari apa yang 
saya lihat sebagai keputusan 
tunggal yang tidak mendefinisi-
kan kembali siapa saya sebagai 
orang. Saya mulai menjauh dari 
mereka yang saya kasihi karena 
saya tahu mereka akan kecewa 
dengan pilihan- pilihan yang saya 
buat. Sebaliknya, saya menge-
lilingi diri saya sendiri dengan 
orang- orang yang benar- benar 

tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. 
Suatu hari saya mencoba minuman beralkohol 

karena keingintahuan. Minum [minuman keras] 
menjadi bagian dari hidup saya dan akhirnya 
beralih dari sekadar rekreasi menjadi sesuatu yang 
saya gunakan sebagai penopang untuk mengatasi 
pengalaman yang sulit. Perubahan negatif dalam 
hidup saya selama waktu itu tidak selalu terikat 
pada satu pilihan; itu bertahap. Memerlukan dua 
tahun untuk menyadari bahwa pilihan- pilihan kecil 
yang saya buat setiap kali telah menuntun saya ke 
tempat yang tidak saya inginkan.

Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa untuk 
mempelajari kebenaran Injil, Anda harus menga-
lami yang sebaliknya. Tindakan saya menimbulkan 
rasa sakit bukan hanya bagi saya namun juga bagi 
orang- orang yang saya kasihi—sebagian besar dari 
rasa sakit itu tidak perlu. Saya bersyukur bahwa 
saya dapat cukup merendahkan diri saya sendiri 
untuk menyadari bahwa (1) saya menderita, dan 
(2) saya pernah merasa paling bahagia ketika saya 
mematuhi perintah- perintah Allah. Itu adalah sesu-
atu yang saya ketahui bagi diri saya sendiri, sesu-
atu yang tidak saya ragukan dan bagikan kepada 
orang lain.

Saya menemui uskup saya untuk memperbaiki 
segala sesuatu, dan kami bertemu secara rutin 
untuk mempersiapkan saya melayani misi. Berkas 
saya hampir selesai ketika saya terdorong untuk 
memastikan bahwa dia memahami beberapa 
pilihan yang telah saya buat. Percakapan itu tidak 
mudah, namun bahkan lebih dari saya berkeingin-
an untuk pergi misi, saya ingin menjadi benar di 

Saya tersesat 
dalam mem-
bandingkan 

pengetahu-
an rohani 

saya dengan 
orang lain’.
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hadapan Allah. Saya rela mengakui kesalahan yang 
telah saya lakukan dan menyatakan semuanya 
kepada Allah agar saya dapat menjadi bersih.

Segera setelah itu, saya menghadap dewan 
pendisiplinan. Adalah menakutkan dalam beberapa 
hal untuk mengakui apa yang telah saya lakukan di 
depan orang- orang yang telah menjadi pemimpin 
dan mentor saya selama bertahun- tahun, namun 
sewaktu saya melihat ke sekeliling ruangan, saya 
merasa damai. Saya dapat melihat bahwa mereka 
ada di sana untuk memahami dan menolong saya. 
Saat saya pergi, saya merasakan Roh meyakinkan 
saya bahwa tidak peduli apa keputusannya, saya 
melakukan bagian saya dan saya akan baik- baik 
saja. Allah dan para pemimpin yang mengasihi saya 
akan bekerja bersama saya untuk membawa saya 
di mana saya perlu berada. Saya berjalan keluar 
merasakan kasih Juruselamat dan tahu bahwa saya 
dalam jangkauan penebusan- Nya.

Tempat bagi Ketidaksempurnaan
Terlepas dari kedamaian yang saya rasakan, sulit 

untuk menghadapi pertanyaan dari orang- orang 
tentang mengapa saya tidak pergi misi. Sementa-
ra saya terus mengupayakan proses pertobatan 
dengan bantuan dari uskup saya, adalah sema-
kin tidak mungkin bahwa melayani misi di masa 
datang. Saya harus mencari tahu cara untuk melan-
jutkan hidup saya. Di usia 21, karena saya tidak 
cocok dalam kelompok pramisionaris, purnamisio-
naris, atau dewasa muda yang telah menikah, sulit 
rasanya merasa seolah saya tidak menjadi bagian 
mana pun.

Berkencan adalah sulit. Terkadang para gadis 
akan memperlakukan saya secara berbeda sete-
lah saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak 
melayani misi dan bahwa saya tidak aktif selama 
periode waktu tertentu. Karena satu dan lain alas-
an, sebagian besar interaksi tidak pernah melewati 
kencan pertama.

Saya bahagia bahwa saya 
akhirnya menikah di bait suci, 
namun terkadang saya masih 
merasa seolah saya tidak cocok. 
Saya memiliki kesaksian, namun 
saya tidak tahu cara membagi-
kannya, dan kelas- kelas gereja 
terasa seperti ujian di mana 
teman- teman sebaya saya meli-
hat saya gagal.  Saya berpikir itu 
karena sebagian besar dari mere-
ka memiliki kehidupan yang saya 
inginkan, mereka tidak tersan-
dung sebanyak yang saya alami.

Suatu hari uskup menele-
pon saya dan menyampaikan 
pemanggilan untuk mengajar 
kuorum penatua. Saya terkejut, 
karena saya hanya ikut kuorum 
penatua dua kali tahun lalu. 
Meski merasa sangat cemas, saya 
menerima pemanggilan itu. Pada 
pengajaran pertama hari Minggu 
saya, saya mendapati diri saya 
mulai dengan mungkin pengan-
tar yang sangat aneh yang per-
nah mereka dengar:

“Hai, brother sekalian, saya 
Richard Monson. Saya tidak 
pernah melayani misi dan saya 
pernah tidak aktif selama sebagi-
an besar kehidupan dewasa saya. 
Saya tidak menghadiri kuorum 
penatua saya cukup sering 
karena saya merasa seolah tidak 
menjadi bagian atau tidak cocok 
di dalamnya. Saya tidak akan bisa 
menjawab semua pertanyaan 
Anda, namun saya harap bahwa 
Anda akan berperan serta agar 

Saya menya-
dari bahwa 
meski saya 
tidak meng-
anggap diri 
saya “orang 
benar” saya 
diarahkan ke 
tujuan yang 
sama seperti 
mereka, dan 
itulah yang 
penting.



48 L i a h o n a

kita dapat belajar bersama. Jika Anda tidak keberat-
an dengan situasi saya, maka kita akan mulai.”

Saya menyadari hari itu bahwa saya dapat 
mengakui kepada orang lain—dan kepada diri saya 
sendiri—bahwa meski saya tidak menganggap diri 
saya “orang benar” (seseorang yang melayani misi, 
aktif sepanjang hidup mereka, dan tidak melakukan 
kesalahan serius), saya diarahkan ke tujuan yang 
sama seperti mereka, dan itulah yang peting. Yang 
mengejutkan saya, saya mendapati bahwa lebih 
dari satu dari orang- orang ini yang saya pikir men-
jalani kehidupan yang sempurna telah melakukan 
kesalahan juga. Saya pikir itu menekankan kembali 
gagasan kepada kita semua bahwa kesempurnaan 
bukan persyaratan untuk membawa nilai ke dalam 
kelas atau Gereja secara keseluruhan.

Masa Sulit dan Keputusan
Sayangnya, kegiatan saya di Gereja tidak ber-

tahan. Pernikahan saya sulit, dan saya beralih ke 
kebiasaan lama untuk menghindari rasa sakit saya. 
Hobi mulai menggantikan kehadiran gereja.

Tiga tahun berlalu, dan saya terjatuh lagi. Saya 
harus membuat pilihan. Apakah saya bisa men-
jalankan Injil untuk diri saya sendiri terlepas dari 
apa yang terjadi dalam hidup saya? Atau akankah 
saya menyerah pada godaan? Saya tahu bahwa 
berkomitmen di jalan yang sesak dan sempit arti-
nya membuang pengaruh- pengaruh negatif dalam 
hidup saya. Juga, hasrat saya untuk kembali ke 
gereja menunjukkan bahwa pasangan saya dan 
saya berada di jalan yang berbeda. Dengan keada-
an pernikahan kami pada titik itu, kami cenderung 
mengarah pada perceraian.

Saya takut. Tidak ada jaminan bahwa upaya 
saya akan memberi saya hal- hal baik yang saya 
inginkan dalam kehidupan ini. Namun keputusan 
saya kembali pada apa yang pernah saya pelajari 
tahun- tahun sebelumnya—bahwa saya paling 
bahagia menjalankan Injil. Saya memutuskan 
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untuk bertekad sepenuhnya dan menempatkan 
diri saya dalam tangan Allah, apa pun yang terjadi. 
Sepanjang sisa hidup saya, saya akan bersandar 
kepada- Nya.

Sekali lagi, saya mulai kembali ke gereja dan 
membuat pilihan yang benar. Salah satu hari- hari 
paling bahagia dalam hidup saya adalah ketika saya 
menerima rekomendasi bait suci saya lagi. Saya 
menemukan ketenteraman di bait suci sewaktu 
pernikahan saya terus bermasalah dan akhirnya 
berakhir. 

Menemukan Sumber Harga Diri Saya
Sama menakutkannya dengan keputusan itu, 

melalui pengalaman itu saya belajar untuk meng-
hargai tangan Allah di jalan saya. Meski saya telah 
melakukan kesalahan, saya masih dapat berubah 
dan melakukan yang benar. Saya tidak berkompe-
tisi dengan siapa pun. Saat saya bersandar kepada 
Juruselamat untuk harga diri saya, saya dapat ber-
henti menghabiskan semua upaya saya mencoba 
mengubah perspektif orang lain tentang saya.

Saya mendapati diri saya berada di gereja baik- 
baik saja duduk sendiri atau di tengah- tengah ang-
gota yang situasi hidupnya berbeda. Saya membuat 
upaya untuk tidak bersembunyi dan terlihat untuk 
berbicara dengan orang- orang di lingkungan saya. 
Saya dapat menikmati menghadiri pertemuan- 
pertemuan saya untuk tujuan yang dimaksudkan.

Memiliki kedamaian itu juga menolong saya 
sewaktu saya kembali berkencan. Saya masih 
tidak mendapatkan banyak kencan kedua, namun 
kini saya tahu saya tidak perlu mengompromikan 
standar- standar saya hanya karena saya tergelincir 
di masa lalu. Saya menjalankan Injil dengan kemam-
puan terbaik saya, dan saya cukup baik untuk 
mengencani mereka yang menjalankan Injil dengan 
kemampuan terbaik mereka juga.

Saya akhirnya menemukan seorang putri Allah 
yang layak yang saya nikahi di bait suci. Jalannya 

sangat berbeda dengan jalan 
saya, namun ketika sampai pada 
kasih bagi Juruselamat dan 
pemahaman akan Pendamaian- 
Nya, kami merasakan hal yang 
sama.

Selama bertahun- tahun, saya 
telah belajar untuk tidak membi-
arkan masa lalu saya atau per-
setujuan orang lain menegaskan 
harga diri saya saat ini. Saya 
telah melepaskan gagasan bah-
wa kesuksesan terlihat seperti 
serangkaian pengalaman hidup. 
Tidak semua orang menghargai 
keberadaan saya sekarang kare-
na cara saya bisa sampai di sini, 
dan itu tidak masalah. Bukan gol 
saya untuk meyakinkan mere-
ka. Gol saya adalah untuk terus 
bertobat dan datang lebih dekat 
kepada Juruselamat. Adalah kare-
na Dia bahwa, seperti Alma yang 
Muda setelah pertobatannya, 
saya “tidaklah amat tertekan oleh 
ingatan akan dosa- dosaku lagi” 
(Alma 36:19). Saya dapat merasa 
damai mengetahui bahwa itulah 
tempat yang saya tuju—ke arah 
Juruselamat—yang penting. ◼

Meski saya 
telah mela-
kukan kesa-
lahan, saya 
masih dapat 
berubah dan 
melakukan 
yang benar. 
Saya tidak 
berkompetisi 
dengan siapa 
pun.

Richard Monson 
tinggal di Utah, AS, dan 
bekerja sebagai mana-
jer proyek pengem-
bangan perangkat 

lunak. Dia dan istrinya senang pergi 
naik sepeda motor, bepergian, dan 
memasak bersama di waktu seng-
gang mereka.
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Saya sungguh- 
sungguh senang 
berperan serta 
dalam Anak dan 
Remaja karena saya dapat menentu-
kan gol- gol saya sendiri untuk dicapai.

Untuk salah satu gol saya, saya memilih untuk 
menemukan nama- nama keluarga dan melaksa-
nakan pembaptisan bagi yang mati untuk mere-
ka. Diperlukan banyak kerja untuk belajar cara 
melakukan sejarah keluarga, namun saya merasa 
sangat bahagia setiap kali saya menemukan 
nama baru untuk dibawa ke bait suci.

Setelah saya tahu cara melakukannya, saya 
terus melakukannya karena itu sangat menye-
nangkan. Segera saya pun juga memiliki banyak 
nama untuk saya sendiri. Jadi sejumlah sepu-
pu saya dan saya semuanya pergi ke bait suci 
dengan nama- nama yang saya temukan, dan 
bersama- sama kami melakukan pembaptisan 
dan pengukuhan bagi 172 orang.

Orangtua saya sedang merampungkan tata 
cara bait suci selebihnya bagi orang- orang itu, yang 
menyenangkan karena saya merasa seolah selu-
ruh keluarga saya dalam satu tim! Gol saya adalah 
untuk membantu sebanyak mungkin leluhur kami.

Melakukan sejarah keluarga telah menolong 
saya menjadi lebih dekat baik dengan keluarga 
saya yang masih hidup maupun leluhur saya. 
Saya bahagia bahwa saya merampungkan gol 
saya, dan sekarang saya berharap membuat gol 
yang bahkan lebih menantang agar saya dapat 
tetap mencapai lebih banyak.

Eldon M., usia13, Ohio, AS
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Oleh Heather Bergeson dan Amanda Dunn
Majalah Gereja

Mungkin mengejutkan Anda bahwa Anak dan Remaja tidak menyertakan 
daftar periksa terperinci dari setiap gol yang hendaknya Anda lakukan. 
Anda sudah melakukan begitu banyak hal yang menakjubkan! Tetapi, 

pendekatan pribadi ini diciptakan untuk membantu Anda datang lebih dekat 
kepada Juruselamat dalam cara- cara yang terilhami melalui kebutuhan dan 
minat individu Anda.

Tujuan utama dari Anak dan Remaja adalah untuk membantu Anda mem-
perkuat iman Anda kepada Yesus Kristus. Lukas 2:52 mengajarkan kepada kita 
bahwa dalam masa remaja Yesus Kristus, Dia “makin bertambah dalam hikmat- 
Nya dan besar- Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.” Dia menjalani 
kehidupan yang seimbang, dan Anda pun bisa. Dengan berfokus pada aspek- 
aspek kehidupan rohani, sosial, jasmani dan intelektual Anda, Anda dapat 
menjadi lebih seperti Juruselamat.
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Fokus untuk Kehidupan Setiap Hari

BAGAIMANA PROGRAM 
INI BERJALAN

Anak dan Remaja 
mendorong Anda untuk 
bertumbuh secara roha-
ni, sosial, jasmani, dan 
intelektual dengan terlibat 
dalam pembelajaran Injil, 
pelayanan dan kegiatan, 
serta pengembangan 
pribadi.

ANAK dan 
REMAJA:
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Sama seperti Juruselamat 
“bertambah hikmat- Nya” (Lukas 
2:52), Anda dapat bertumbuh 
dalam pengetahuan dan pema-
haman Anda akan Injil. Setiap 
asas Injil yang Anda pelajari akan 
menolong Anda mengetahui 
bagaimana Juruselamat dapat 
memperkuat dan memberkati 
Anda dalam semua bagian kehi-
dupan Anda.

Kita memiliki begitu banyak 
sumber daya yang dapat kita 
gunakan untuk mempelajari 
lebih lanjut tentang asas- asas 
Injil dan menjadi seperti Juru-
selamat. Sebagai contoh, doa, 
penelaahan tulisan suci, dan 
Roh menyediakan landasan. 
Keluarga dan pemimpin Gereja 
Anda dapat menolong Anda 
belajar lebih lanjut mengenai 
Juruselamat. Kurikulum Ikutlah 
Aku dan seminari dapat meno-
long membimbing penelaahan 
Anda. Sewaktu Anda menggu-
nakan sumber daya Anda untuk 
belajar tentang Yesus Kristus 
dan Injil- Nya, hubungan Anda 
dengan- Nya akan meningkat.

Melayani orang lain adalah 
salah satu hal utama yang Juruse-
lamat lakukan semasa Dia hidup 
di bumi. Dengan menemukan 
cara- cara yang sederhana dan 
alami untuk menolong mereka 
dalam keluarga dan masyarakat 
Anda, Anda mengikuti teladan- 
Nya dan bertekad untuk menjadi 
lebih seperti Dia.

Kegiatan kelompok yang ber-
makna dapat membantu Anda 
dan remaja lainnya menemukan 
cara- cara untuk melayani orang 
lain juga bertumbuh secara 
rohani bersama- sama. Kegiatan 
yang menyenangkan dan mene-
guhkan adalah sehat. Dan ketika 
Anda berkumpul bersama seba-
gai kelompok remaja, para Orang 
Suci Zaman Akhir yang setia, 
Anda dapat sering belajar dan 
mencapai jauh lebih banyak dari 
yang dapat Anda capai sendiri.

Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus sangat peduli terhadap 
Anda dan menjadi seperti apa 
Anda nantinya. Sewaktu Anda 
membuat gol- gol untuk ber-
tumbuh menjadi orang seperti 
yang Bapa Surgawi kehendaki, 
Anda dapat datang lebih dekat 
kepada- Nya dan Putra- Nya. 

Setiap orang adalah unik, 
jadi gol- gol Anda untuk berkem-
bang secara pribadi hendaknya 
disesuaikan dengan kebutuhan 
Anda. Sebagai contoh, jika Anda 
ingin belajar memainkan nyanyi-
an pujian di piano, Anda dapat 
membuat gol untuk latihan seti-
ap hari. Jika Anda ingin menjadi 
lebih baik dalam penelaahan 
tulisan suci, Anda dapat mene-
tapkan waktu tertentu setiap 
hari untuk membaca. Carilah 
bimbingan Roh agar menemu-
kan rencana yang akan paling 
sesuai untuk Anda.

ANAK DAN REMAJA ADALAH UNTUK ANDA
Orang yang paling mendapat manfaatnya adalah Anda! Sewaktu Anda menetapkan gol- gol 

Anda sendiri untuk menelaah dan menjalankan Injil, berperansertalah dalam pelayanan dan kegi-
atan, dan kembangkan secara pribadi, Anda akan belajar lebih banyak mengenai diri Anda sendiri 
dan siapa jati diri Anda sesungguhnya. Upaya menjadi murid Yesus Kristus dapatlah menantang, 
namun itu adalah gol yang paling memberkati yang dapat kita tetapkan bagi diri kita sendiri.

RO
HANI SOSIAL

INTELEKTU
ALJASMANI

PEMBELAJARAN INJIL

PELAYANAN DAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN PRIBADI
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SAUDARI KEMBAR MENJALANKAN ANAK DAN REMAJA
Remaja sama seperti Anda sudah mulai melihat berkat- berkat dari berupaya untuk 

menjadi lebih seperti Yesus Kristus dalam kehidupan sehari- hari mereka. Danika dan 
Natasha R., 15, dari Ohio, AS, adalah saudari kembar yang memutuskan untuk mela-
kukan itu. Ayah mereka berasal dari Thailand, dan karena mereka terkadang mengun-
jungi keluarga di sana, Danika dan Natasha memutuskan mereka ingin belajar lebih 
banyak tentang makanan dan bahasa Thai.

Danika membuat gol untuk belajar mengolah beberapa resep sup Thai. Dia ber-
belanja bahan- bahannya dan mempraktikkan teknis memasak baru dengan ayahnya. 
Natasha ingin belajar untuk berkomunikasi dengan keluarganya di Thailand, jadi dia 
menetapkan gol untuk mempelajari satu kata baru bahasa Thai setiap hari. Dia meng-
gunakan situs web untuk membantu pembelajaran bahasanya dan praktik mengucap-
kan kata- kata dengan ayahnya.

Sewaktu Danika dan Natasha menger-
jakan gol- gol mereka, mereka ingin mem-
bagikan apa yang mereka pelajari dengan 
remaja putri lainnya di lingkungan mere-
ka. Para pemimpin mereka menolong 
mereka mengorganisasi sebuah kegiat-
an untuk belajar lebih banyak tentang 
Thailand. Di kegiatan itu, Danika mema-
sak sup untuk semua orang sementara 
Natasha mengajari mereka beberapa 
kata bahasa Thai.

Dua anak perempuan itu juga menyer-
takan teman mereka, Grace, dalam 
kegiatan. Grace memiliki gol pribadi 
untuk menjadi lebih baik dalam berbicara 
di depan umum, jadi dia memberikan 
presentasi mengenai cara menggunakan 
sumpit agar mereka dapat makan sup 
mereka!

Dengan mempraktikkan gol- gol dan 
bekerja dengan para pemimpin dan 
remaja putri lainnya, Danika dan Natasha 
dapat merencanakan malam yang 
menyenangkan untuk dinikmati bersama 
teman- temannya.
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Kiat untuk Berperan Serta 
dalam Anak dan Remaja

Cara terbaik untuk menjalankan 
pertumbuhan Anda adalah dengan 

mewujudkan gol- gol Anda agar itu 
berfungsi bagi Anda, keluarga Anda, 
dan lingkungan Anda. Berikut adalah 
beberapa kiat:

1. Carilah wahyu pribadi
Bapa Surgawi akan membimbing 
Anda sewaktu Anda mencari dan 
mengikuti inspirasi.

2. Itu Bukan Hanya di Gereja
Anda akan mendapat manfaat banyak 
dari Anak dan Remaja jika Anda 
membuat rencana untuk meningkat-
kan diri dalam semua bagian hidup 
Anda, bukan hanya di pertemuan dan 
kegiatan Gereja.

3. Sertakan Keluarga Anda
Anggota keluarga dapat membantu 
Anda mengembangkan gol Anda dan 
melacak kemajuan Anda.

4. Gunakan dan Bagikan Apa yang 
Anda Pelajari
Ketika Anda membagikan apa yang 
Anda pelajari dengan keluarga, 
teman, dan orang lain, Anda meno-
long memenuhi perintah Tuhan untuk 
menyebarkan Injil dan mengumpul-
kan Israel yang tercerai- berai.

BERKAT DARI BERPERAN SERTA 
DALAM ANAK DAN REMAJA

Danika dan Natasha membagikan 
bahwa mereka telah menerima banyak 
berkat dari berupaya untuk mempelajari 
lebih banyak mengenai pusaka mereka 
dan merayakannya bersama keluar-
ga mereka dan remaja putri lainnya. 
Pengalaman mereka tidak terjadi tanpa 
tantangan. Natasha menjelaskan, “Saya 
sedang bersekolah ketika saya belajar 
bahasa Thai, jadi terkadang sulit untuk 
menemukan waktu melakukannya.” 
Danika menambahkan, “Di kegiatan, saya 
punya sedikit masalah dengan membuat 
sup sendiri karena ayah saya tidak ada di 
sana.” Namun anak perempuan kembar 
itu keduanya setuju bahwa pada akhir-
nya, itu sepadan.

Danika menuturkan, “Saya senang 
bahwa saya pergi meluangkan waktu 
bersama ayah saya, dan itu menolong 
saya merasa lebih dekat dengan keluarga 
saya.” Dia juga menjelaskan, “Membuat 
dan menjalankan gol- gol saya menolong 
saya datang lebih dekat kepada Yesus 
Kristus dengan memberi saya jalan yang 
jelas untuk menolong diri saya sendiri 
dan orang lain. Alih- alih tanpa alasan 
bermalas- malasan seperti beberapa 
malam, saya telah menetapkan standar 
untuk diikuti dan dijalankan, dan bahwa 
itu memberi saya lebih banyak waktu 
untuk memikirkan tentang Kristus.”

Natasha mengatakan membuat dan 
menjalankan golnya “benar- benar mem-
buat saya memikirkan secara mendalam 

tentang apa yang saya perlu dan ingin 
lakukan untuk menjadi lebih dekat 
dengan Kristus.” Dia juga mencatat bah-
wa meski dia telah mengalihkan fokusnya 
ke tujuan baru, dia terilhami untuk terus 
belajar bahasa Thai: “Gol awal saya ada-
lah untuk belajar bahasa Thai sehingga 
saya dapat berbicara dengan keluarga 
saya dalam bahasa Thai, karena itu saya 
ingin terus belajar bahasa Thai agar saya 
dapat berbicara dengan mereka.”

Pendekatan seimbang Danika dan 
Natasha pada pengembangan pribadi 
mereka menolong mereka belajar lebih 
banyak mengenai budaya ayah mereka, 
bersenang- senang dengan teman- teman 
mereka, dan datang lebih dekat kepada 
keluarga dan Juruselamat mereka—dan 
tentang itulah Anak dan Remaja.

Peran serta Anda dalam Anak dan 
Remaja juga dapat menolong Anda 
membangun hubungan dengan kelu-
arga Anda, remaja lainnya dan anggota 
lingkungan, dan terutama Juruselamat 
sewaktu Anda berfokus pada bagaimana 
menjadi diri Anda yang terbaik. ◼
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pergi dan melakukan
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Tema kita tahun ini dipusatkan pada kata- kata “pergi dan mela-
kukan,” sebuah pernyataan berani yang diberikan oleh Nabi 

Nefi yang setia dalam Kitab Mormon di 1 Nefi 3:7. Namun mung-
kin bagian yang paling menghibur dari ayat ini berasal ketika Nefi 
mengajarkan bahwa Tuhan akan selalu “mempersiapkan jalan” bagi 
pekerjaan- Nya untuk dirampungkan.

Kepercayaan bahwa Allah akan mempersiapkan jalan bagi Anda 
memerlukan iman yang kuat.  Nefi tahu bahwa jika Allah memin-
ta dia untuk melakukan sesuatu, Allah juga akan menolongnya 
merampungkan tugas itu. Dan kita tahu bahwa karena iman dan 
keyakinan Nefi kepada Tuhan, dia mampu dengan berhasil meng-
ambil lempengan- lempengan kuningan.

Seperti Nefi, kita dapat memiliki iman untuk “pergi dan melaku-
kan.” Anda mungkin tidak selalu memahami “mengapa[nya]” di balik 
petunjuk dari para pemimpin Gereja atau orangtua atau bahkan 
dorongan- dorongan dari Roh Kudus. Itu tidak selalu masuk akal, 
atau itu mungkin bahkan tampak seperti mustahil untuk dicapai. 
Namun “bagi Allah tidak ada yang mustahil” (Lukas 1:37). Sewaktu 
Anda melangkah maju dengan iman, Anda akan menemukan bahwa 
Allah senantiasa memiliki alasan dan rencana.

Allah tidak pernah meminta Anda untuk melakukan sesuatu 
yang Dia tahu tidak bisa Anda lakukan. Dia tidak akan pernah mem-
beri Anda tugas yang tidak bisa diselesaikan. Namun Dia mungkin 
meminta Anda untuk melakukan yang memerlukan iman yang kuat 
dan kebersandaran pada Roh untuk bimbingan.

Kunci untuk memperoleh iman untuk “pergi dan melakukan” 
adalah mengembangkan keyakinan. Ketika Anda memiliki keyakinan 
kepada Tuhan, Anda memercayai bahwa Dia akan membuat Anda 
setara dengan setiap tugas. Pikirkan tentang itu—Anda diutus ke 
bumi pada masa ini karena Anda siap dan mampu untuk melakukan 
pekerjaan Tuhan di sini dan saat ini. Anda telah dipilih untuk hidup 
di masa ini karena Tuhan menaruh kepercayaan kepada Anda.

Berkat- berkat yang Anda terima untuk bertindak dengan iman 
dan keyakinan adalah luar biasa. Anda akan mengetahui identitas 
dan tujuan Anda dalam perspektif yang lebih besar dan lebih ter-
fokus; Anda akan meningkatkan kepercayaan Anda kepada Yesus 
Kristus dan Pendamaian- Nya; dan Anda akan mengetahui bahwa, 
dengan bantuan Tuhan, Anda sudah cukup. ◼

Bertindak 
dengan Iman
Oleh Presidensi Umum Remaja Putri
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Jadilah Seperti Nefi
Oleh Presidensi Umum Remaja Putra

Ketika Nefi mengatakan kepada ayahnya, “Aku akan pergi dan 
melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan” (1 Nefi 3:7), 

dia memberikan kepada kita teladan iman yang mengilhami dan 
kepatuhan yang tekun. Perintah Nefi untuk pergi dan melaku-
kan berakar pada dua sifat penting yang kita semua dapat kem-
bangkan: kesaksian pribadinya akan Tuhan dan para nabi- Nya, 
serta ketahanan rohaninya.

Mengembangkan Kesaksian
Nefi patuh karena dia telah mencari dan menerima kesak-

siannya akan perintah- perintah Tuhan kepada ayahnya 
(lihat 1 Nefi 2:16–20). Dia tahu bahwa tugas mendapatkan 
lempengan- lempengan akanlah sulit. Tetapi tidak seperti kakak- 
kakaknya, dia tahu bahwa Tuhan akan menyertainya dan mem-
persiapkan sebuah cara bagi mereka untuk mencapainya.

Iman kepada Allah dan nabi- Nya ini memberkati dan men-
dukung Nefi di sepanjang hidupnya dan menolongnya menye-
lesaikan hal- hal yang menakjubkan. Seperti Nefi, kita dapat 
melakukan hal- hal besar dalam kehidupan kita sewaktu kita 
berupaya untuk mematuhi nasihat yang kita terima dari para 
nabi yang hidup, bisikan Roh Kudus, dan tulisan suci. Sebagai 
contoh, nabi Tuhan dewasa ini, Presiden Russell M. Nelson, 
telah meminta kita untuk mengumpulkan Israel dan bersiap 
bagi kembalinya Juruselamat.1

Sewaktu kita menelaah firman Allah dan mematuhinya, iman 
kita akan bertumbuh dan kita akan merasakan di dalam hati kita 

tekad untuk terus menjadi patuh, bahkan ketika kita tahu segala 
sesuatu sulit.

Mengembangkan Ketahanan Rohani
Teladan Nefi juga mengajari kita tentang sifat- sifat ketahanan 

seperti Kristus—bekerja melalui tantangan alih- alih mencari 
jalan keluar yang mudah. Ada saat- saat dalam semua kehi-
dupan kita ketika kita diminta untuk melakukan hal- hal yang 
sulit dan menuntut. Dalam situasi itu, jika kita menyandarkan 
iman kita kepada Kristus dan memilih “yang benar meski itu 
lebih sulit, alih- alih membuat pilihan yang salah, meski itu lebih 
mudah,” 2 kita akan diberkati.

Ketika Anda mendapati diri Anda menghadapi keputusan 
atau tugas yang sulit, memiliki sikap “pergi dan melakukan” akan 
menolong Anda bertahan. Dengan setia menanggapi bimbing-
an yang Anda terima menunjukkan kepada Tuhan bahwa Dia 
mampu bergantung pada Anda dan meningkatkan iman Anda 
kepada Yesus Kristus.

Sewaktu Anda dengan setia berupaya untuk mengembang-
kan kesaksian Anda, ketahanan rohani, dan sikap “pergi dan 
melakukan,” Tuhan akan memberkati Anda, memperkuat Anda, 
dan mendukung Anda tahun ini dan di sepanjang hidup Anda. ◼

CATATAN
	 1.	Lihat	Russell M.	Nelson,	“Yang	Jadi	Harapan	Israel”	(kebaktian	remaja	

sedunia, 3 Juni 2018), HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
	 2.	Thomas	S.	Monson,	“Pilihan,”	konferensi	umum	April	2016.
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Selagi melayani misi di Filipina, 
rekan saya dan saya mengajarkan 
pelajaran yang sangat kuat tentang 

pentingnya menelaah Kitab Mormon 
setiap hari. Di akhir pelajaran, rekan saya 
memberikan salah satu kesaksian paling 
kuat tentang menelaah tulisan suci yang 
pernah saya dengar. Dia bersaksi bahwa 
membaca Kitab Mormon menambah 
kuasa baru ke dalam hidupnya yang 
mustahil untuk dijelaskan.

Sudah jelas bahwa pengalamannya 
dengan Kitab Mormon telah mengubah 
hidupnya, dan saya menginginkan itu 
bagi diri saya sendiri.

Saya memutuskan malam itu bahwa 
saya akan membaca Kitab Mormon lagi. 
Dari awal.

Saya meluangkan banyak waktu berlu-
tut menjelaskan kepada Allah bahwa saya 
ingin mengalami keinsafan dan kuasa 
yang datang dari Roh Kudus.

Jawaban yang saya terima adalah: 
Membaca. Hanya membaca.

Jadi itulah yang saya lakukan. Saya 
membenamkan diri saya membaca 
dengan semangat baru. Saya menaruh 
perhatian khusus pada setiap ayat, pasal, 
dan halaman. Sewaktu saya membaca, 
saya menemukan ayat- ayat yang menja-
wab pertanyaan saya, meredakan kece-
masan saya, dan menolong mengangkat 
beban mereka yang saya ajar.

Setelah sekitar satu bulan, saya 
menyadari bahwa sesuatu di dalam diri 

saya berubah. Kemampuan saya untuk 
mengasihi orang lain meningkat; saya 
memiliki lebih banyak harapan pada 
masa depan; saya dapat bekerja lebih 
keras dan lebih lama setiap hari; saya 
lebih berfokus pada pekerjaan; dan saya 
mulai merasakan begitu banyak sukacita.

Suatu hari dalam penelaahan saya, 
saya membaca kutipan dari Presiden 
Ezra Taft Benson (1899–1994), mantan 
presiden Gereja: “Ada kuasa dalam [Kitab 
Mormon] yang akan mulai mengalir ke 
dalam hidup Anda pada saat Anda memu-
lai suatu penelaahan yang serius terhadap 
kitab tersebut .… Ketika Anda mulai lapar 
dan haus akan firman itu, Anda akan 
menemukan hidup dalam kelimpahan 
yang lebih besar dan lebih besar lagi.” 1

Sewaktu saya melanjutkan untuk 
menelaah, saya mulai benar- benar 
memahami apa yang dia maksudkan. 
Saya telah menemukan hidup dalam 
kelimpahan yang lebih besar.

Menengok ke belakang, saya yakin 
bahwa salah satu alasan saya ditugaskan 
dengan rekan itu adalah agar saya dapat 
berada di sana malam itu untuk mende-
ngarkan kesaksiannya. Saya merasakan 
semua bagian baik dari kehidupan—
kasih, harapan, kepercayaan, kerja keras, 
tekad, dan sukacita—diperkuat.

Ada sebuah terang baru dalam kehi-
dupan saya, dan saya tahu itu adalah 
nyata. ◼
Penulis tinggal di Arizona, AS.

Bagaimana Anda Dapat 
Membuka Kuasa Kitab 
Mormon dalam Kehidup-
an Anda?  
 1. Membaca setiap hari.

 2. Menelaah menurut topik.

 3. Menggunakan buku pedoman 

penelaahan.

 4. Membahas dengan orang lain.

“Saya berjanji bahwa saat Anda dengan 

doa yang sungguh- sungguh menelaah 

Kitab Mormon setiap hari, Anda akan 

membuat keputusan yang lebih baik—

setiap hari.” 2

Membuka Kuasa  
KITAB MORMON

FO
TO

 D
AR

I G
ET

TY
 IM

AG
ES

CATATAN
 1. Ezra Taft Benson, “The Book of 

Mormon—Keystone of Our Religion,” 
Ensign, November 1986, 7.

 2. Russell M. Nelson, “Kitab Mormon: Akan 
Seperti Apa Hidup Anda Tanpa Kitab 
Ini?” Liahona, November 2017, 62.
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64 L i a h o n a

Nefi muda dalam Kitab Mormon menanamkan 
dalam diri kita suatu hasrat untuk mengem-
bangkan kepercayaan kepada Tuhan untuk 

menaati perintah- perintah- Nya. Nefi menghadapi 
bahaya dan kemungkinan kematian ketika dia 
mengucapkan kata- kata kepercayaan ini yang kita 
dapat dan harus rasakan sedikit demi sedikit di hati 
kita, “Aku akan pergi dan melakukan apa yang telah 
Tuhan perintahkan, karena aku tahu bahwa Tuhan 
tidak memberikan perintah kepada anak- anak 
manusia, kecuali Dia akan mempersiapkan jalan 
bagi mereka agar mereka boleh merampungkan apa 
yang Dia perintahkan kepada mereka” (1 Nefi 3:7).

Kepercayaan itu datang dari mengetahui Allah. 
Lebih dari umat mana pun di bumi, kita telah, mela-
lui peristiwa mulia pemulihan Injil, merasakan syu-
kur untuk apa yang telah Allah nyatakan mengenai 
Diri- Nya sendiri bahwa kita dapat memercayai Dia.

Bagi saya itu dimulai tahun 1820 dengan seo-
rang pemuda di hutan kecil di sebuah pertanian di 
negara bagian New York. Pemuda, Joseph Smith Jr., 
berjalan ke tempat terpencil dan berlutut untuk 
berdoa dengan kepercayaan penuh bahwa Allah 
akan menjawab. Setiap kali saya membaca kisah ini 
kepercayaan saya kepada Allah dan para hamba- 
Nya bertambah:

“Aku melihat seberkas tiang cahaya persis di atas 
kepalaku, melebihi kecemerlangan matahari, yang 
turun secara bertahap sampai jatuh ke atas diriku.

… Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku aku 
melihat dua Sosok, yang kecemerlangan dan 
kemuliaan Mereka tak teruraikan, berdiri di atas 
diriku di udara. Salah seorang dari Mereka berfir-
man kepadaku, memanggilku dengan nama dan 
berfirman, menunjuk kepada yang lain—Inilah 
Putra Terkasih- Ku. Dengarlah Dia!” (( Joseph Smith—
Sejarah 1:16–17).

Bapa menyatakan kepada kita bahwa Dia hidup, 
bahwa Yesus Kristus adalah Putra Terkasih- Nya, dan 
bahwa Dia mengasihi kita cukup untuk mengutus 
Putra itu untuk menyelamatkan kita. Dan karena 
saya memiliki kesaksian bahwa Dia memanggil anak 
lelaki itu sebagai nabi, saya memercayai para rasul 
dan nabi- Nya pada zaman sekarang dan mereka 
yang dipanggil untuk melayani Allah.

Anda memperlihatkan kepercayaan kepada 
Allah ketika Anda mendengarkan dengan maksud 
untuk belajar dan bertobat dan kemudian pergi 
dan melakukan apa pun yang Dia minta. Jika Anda 
cukup memercayai Allah untuk mendengarkan 
pesan- Nya akan dorongan semangat, koreksi, dan 
arahan dari para hamba- Nya, Anda akan menemu-
kannya. Dan jika Anda kemudian pergi dan melaku-
kan apa yang Dia ingin Anda lakukan, kuasa Anda 
untuk memercayai- Nya akan tumbuh dan pada 
waktunya Anda akan dipenuhi dengan rasa syukur 
untuk menemukan bahwa Dia telah datang untuk 
memercayai Anda. ◼

Pergi dan Melakukan 
dengan Memercayai Allah

Oleh Presiden Henry B. Eyring
Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama

F I R M A N  T E R A K H I R

Dari sebuah ceramah konferensi umum Oktober 2010.



“Dan terjadilah bahwa aku, Nefi, 
berkata kepada ayahku: Aku akan 
pergi dan melakukan apa yang telah 
Tuhan perintahkan, karena aku tahu 
bahwa Tuhan tidak memberikan 
perintah kepada anak- anak manusia, 
kecuali Dia akan mempersiapkan 
jalan bagi mereka agar mereka boleh 
merampungkan apa yang Dia perin-
tahkan kepada mereka.”
1 NEFI 3:7

pergi dan 
melakukan

ChurchofJesusChrist .org/ youth
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mereka tentang bertobat dan 
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 Kitab Mormon 
yang Berharga

D A R I  P R E S I D E N S I  U T A M A
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Oleh Presiden 
Russell M. 

Nelson

Seberapa berhargakah Kitab Mormon bagi Anda? Jika Anda ditawari berlian 
atau permata rubi atau Kitab Mormon, mana yang akan Anda pilih? Kitab 

Mormon adalah benar- benar firman Allah. Itu mengajarkan tentang Yesus Kristus.
Saya mengajak Anda untuk membaca Kitab Mormon setiap hari. Berdoa dan 

pikirkan tentang apa yang Anda pelajari.
Sewaktu Anda melakukan ini, saya berjanji:

 Anda akan merasa lebih dekat dengan Juruselamat.

 Anda akan membuat keputusan yang lebih baik—setiap hari.

 Bapa Surgawi akan menolong dan mengilhami Anda.

 Anda akan mampu mengatasi godaan.

 Itu akan menghibur Anda, membuat Anda kuat,  
dan menceriakan Anda.

 Perubahan dan mukjizat akan mulai terjadi.

Diadaptasi dari “Peran 
Serta Para Sister dalam 
Pengumpulan Israel,” 
Liahona, November 2018, 
68–70; dan “Kitab Mormon: 
Akan Seperti Apa Hidup 
Anda Tanpa Kitab Ini?” 
Liahona, November 2017, 
60–63.
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S Sewaktu saya belajar 
membaca, ibu saya 

memberi saya Kitab 
Mormon dan meminta 
saya untuk membacanya 
sebagai persiapan untuk 
pembaptisan saya. Sejak 
itu, saya membacanya seti-
ap hari. Kisah favorit saya 
adalah ketika Lehi mene-
mukan Liahona.
Keyla S., usia 7, Mexico 
City, Meksiko

Tahun ini kami akan mengumpulkan 
kisah, foto, dan gambar mengenai Kitab 

Mormon yang berharga. Kami akan 
menampilkan dan menerbitkan  

beberapa di antaranya  
di majalah!

Saya memberikan 
Kitab Mormon 

kepada salah satu teman 
sekelas saya di sekolah.
Felipe M., usia 9,  
São Paulo, Brasil

Seberapa  
Berhargakah Kitab  

Mormon bagi Anda?

Ari K., usia 9, Nuevo León, Meksiko

“Pohon Kehidupan,” 
Russell K., usia 8, 

North Carolina, AS

KIRIMKAN KEPADA  KAMI KARYA SENI ATAU PENGALAMAN ANDA!1. Buatlah sebuah gambar, ambillah foto, 
atau tulislah tentang Kitab Mormon.

2. Kirimkan itu kepada kami. Lihat kover belakang untuk 

menemukan caranya.3. Lihat Kawanku setiap bulan untuk melihat bagaimana 

anak- anak mengikuti ajakan Presiden Nelson untuk 

membaca Kitab Mormon.
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Saat itu hari berangin 
di Mongolia. Batbayar 

yang berusia sembilan 
tahun sedang berjalan 
dari halte bus sepulang 
sekolah. Dia memeluk 
mantelnya erat- erat dalam 
angin. Untunglah, itu tidak 
jauh dengan rumah kakek 
neneknya, tempat dia 
tinggal.

“Hai!” Batbayar berkata 
saat dia masuk ke dalam.

“Selamat pulang,” tutur 
Nenek. “Nenek membuat khuushuur untuk 
kudapan.”

“Terima kasih!” Batbayar mengambil satu  
pai daging yang hangat dan pedas.

“Tunggu! Jangan makan dulu sampai para 
misionaris tiba di sini,” kata Kakek. “Mereka 
akan segera datang.”

Batbayar senang ketika para misionaris dari 
gereja Nenek dan Kakek datang berkunjung. 
Dia selalu belajar banyak dari mereka. Namun 
hanya ada satu masalah.

“Akankah mereka meminta saya untuk mem-
baca dari Kitab Mormon lagi?” Batbayar berta-
nya. “Membaca adalah sulit bagi saya.”

“Itulah sebabnya mereka membaca buku 
yang lain hari ini,” ujar Kakek.

“Buku apa?” Batbayar bertanya.
“Kamu akan tahu,” tutur Kakek.
Segera para misionaris tiba. Mereka makan 

pai daging Nenek yang lezat bersama- sama. 
Lalu Batbayar berkata, “Nenek mengatakan 

Anda membawakan buku untuk saya.”
“Saya pikir Anda akan menyukai buku ini,” 

kata Sister Heitz. “Itu banyak gambarnya.”
Batbayar melihat pada kovernya. Kisah- Kisah 

Kitab Mormon, judulnya. Sebuah gambar pada 
kover menunjukkan orang membangun sebuah 
kapal.

“Saya ingat kisah itu,” Batbayar berka-
ta. “Orang itu tidak tahu caranya memba-
ngun kapal. Jadi dia berdoa. Dan Allah 
menolongnya.”

“Benar,” Sister Enkhtuya bertutur. “Maukah 
Anda mencoba membaca buku ini? Kemudian 
Anda dapat berdoa untuk mengetahui bahwa 
apa yang diajarkannya adalah benar.

“Tentu,” Batbayar berjanji.
Malam itu dia membaca dari buku bergam-

bar. Dia membaca kisah tentang kapal itu. 
Kemudian dia berdoa. Dia merasa tertidur 
memikirkan tentang orang yang membangun 
kapal itu dan bagaimana Allah menolongnya.

Batbayar dan Buku Bergambar
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Oleh Richard M. Romney
Majalah Gereja
(Berdasarkan kisah nyata)
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Sejak saat itu, setiap malam Batbayar mem-
baca sebuah kisah. Kemudian dia berdoa. Dan 
setiap malam, dia tertidur memikirkan tentang 
apa yang dibacanya.

Ketika sister misionaris datang kembali, mere-
ka mengajar Batbayar lebih banyak tentang 
Yesus Kristus. Batbayar belajar tentang para nabi. 
Dia belajar tentang perintah- perintah Allah. Dia 
terus datang ke gereja dengan Nenek dan Ka-
keknya. Dan dia terus membaca dan berdoa.

Suatu hari Batbayar memiliki sesuatu yang 
penting untuk diberitahukan kepada kakek 
neneknya. “Ketika saya membaca kisah- 
kisah dalam buku bergambar itu, hati saya 
merasa senang,” dia bertutur. “Saat saya 
berdoa, saya merasakan itu benar. Saya 
rasa saya harus dibaptis.”

Saat ini, Batbayar adalah anggota Gereja. Dia 
telah menjadi lebih baik dan lebih baik dalam 
membaca. Dan dia masih membaca Kitab 
Mormon setiap malam! ●

Batbayar dan Buku Bergambar
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Bagaimana para misi-
onaris telah membantu 
Batbayar? Siapa yang 
membantu Anda?
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Terdapat sekitar 3 juta penduduk di Mongolia, dan sekitar 

12.000 anggota Gereja. Apa yang Anda lihat dalam gambar 

ini yang sama seperti keluarga Anda? Apa yang berbeda?

Mongolia ada di Asia, di 

antara Tiongkok dan Rusia.

 Kami 
berkeliling dunia 

untuk belajar tentang 
anak- anak Allah. 

Bergabunglah bersama 
kami sewaktu kami 

mengunjungi 
Mongolia!

Halo  
dari 

Mongolia!

Ada lebih banyak kuda  di 

Mongolia daripada orang! 

Festival-festival Mongolia 

memiliki pacuan kuda, 

panahan,gulat, dansa, 

dan makanan yang lezat.

Ini adalah Mopmohpi Hom, 
Kitab Mormon.

Kami  
adalah Margo 

dan Paolo.
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Keluarga- keluarga lain tinggal di pedesaan. 

Mereka tinggal di tenda yang disebut gers dan 

hewan ternak seperti yak, kuda, dan onta.

Apakah Anda dari 
Mongolia? Tulis surat 

kepada kami! Kami senang 
mendengar dari Anda!

Banyak keluar-

ga di Mongolia 

tinggal di ibu kota, 

Ulaanbaatar.

Mari temui beberapa teman 
kita dari Mongolia!

Saya tahu Yesus Kristus ada-
lah Putra Allah dan bahwa Dia 
mengasihi saya dan semua 
anak di mana pun. Saya 
senang pergi ke gereja dan 
Pratama, karena ketika saya 
ke sana saya dapat belajar 
tentang Yesus.
Bilegt, usia 7

Saya tahu bahwa kita 
memiliki nabi yang hidup, 
Presiden Russell M. Nelson. 
Dia mengajarkan hal- hal 
yang benar.
Gerelchimeg, usia 4

ILUSTRASI OLEH KATIE MCDEE

Yak menye-

rupai lembu, 

hanya berbulu 

lebih banyak!

Terima 
kasih telah 
menjelajahi 

Mongolia bersama 
kami! Sampai 

jumpa lagi!
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Saat saya kecil, saya bermain biola. Saya ingin itu 
terdengar indah. Saya ingin memainkannya untuk 

orangtua saya dan meminta mereka mengatakan, “Oh, 
Joy, itu indah sekali!” Namun itu tidak terdengar indah. 
Itu terdengar mencicit!

Terkadang ketika saya tidak latihan, guru saya akan 
mengatakan, “Joy, apakah kamu latihan minggu ini?” Itu 
membuat saya ingin berlatih sehingga saya dapat mema-
inkannya lebih baik minggu depan.

Menoleh ke belakang, memainkan biola adalah 
pengalaman yang baik karena itu sulit. Meski saya tidak 
selalu senang berlatih, saya belajar sangat banyak dari 
menetapkan gol untuk latihan sedikit setiap hari.

Itulah yang saya harapkan akan Anda lakukan. 
Cobalah melakukan sedikit lebih baik setiap hari. Bapa 
Surgawi tidak mengharapkan Anda dapat melakukan 
semuanya sekaligus. Hidup adalah tentang belajar dan 
bertumbuh sedikit demi sedikit. Dia ingin Anda terus 
mencoba. Dan Dia ingin Anda menikmati pertumbuhan!

Terkadang kita menyulitkan diri sendiri. Kita berpikir, 
“Saya gagal. Saya tidak bisa melakukan itu,” dan kemu-
dian kita menyerah. Namun Juruselamat mengatakan, 

“Lanjutkan. Saya di sini untuk menolong Anda! 
Karena Yesus Kristus, kita tidak harus melakukan-
nya sendirian. Kita dapat bangkit dan mencoba lagi 
dengan bantuan- Nya. Itulah tujuan kehidupan ini.

Jika ada satu hal yang saya ingin Anda tahu di hati 
Anda, itu adalah bahwa Bapa Surgawi mengasihi Anda. 

Anda mungkin menghadapi hal- hal sulit, namun Anda 
telah dipersiapkan untuk datang ke bumi pada masa 
ini. Tetaplah mencoba dan tetaplah membagikan terang 
Anda. Bapa Surgawi akan memberkati dan membimbing 
Anda sewaktu Anda mengikuti jalan perjanjian. ●

Sedikit Lebih Baik 
Setiap HariOleh Sister 

Joy D. Jones
Presiden Umum 

Pratama
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Gereja memiliki Buku 
Penuntun Anak yang 

baru bagi anak- 
anak usia tujuh 

tahun ke atas. Itu 
dapat menolong 

Anda belajar 
dan bertumbuh!
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Anda dapat menggunakan Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Anak untuk  
membantu Anda bertumbuh dalam cara- cara seperti Yesus bertumbuh ketika dia seusia Anda.  

Itu juga cara yang menyenangkan untuk mencoba hal- hal baru!

Bertumbuh Seperti Yesus
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Rohani
Yesus makin dikasihi oleh Allah.

Sosial
Yesus makin dikasihi oleh manusia.

Jasmani
Yesus bertambah besar. Intelektual

Dia bertambah hikmat.

“Dan Yesus bertambah hikmat- Nya dan besar- Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia” (Lukas 2:52).
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Minchan K., usia 11,  
Gyeonggi- do, Korea Selatan

Suatu hari di sekolah, beberapa 
teman kelas saya mengolok- olok 

siswa lain dengan memanggil nama-
nya. Itu terlihat menyenangkan, 
jadi saya bergabung dengan mere-
ka. Selama beberapa minggu, saya 

mengolok- olok dia bersama teman- teman saya.
Beberapa minggu kemudian, anak itu mengatakan 

kepada saya bagaimana perasaannya. Dia terluka oleh 
perkataan kami meski dia berpura- pura seolah dia tidak 
peduli bahwa kami mengolok- oloknya. Dia mengatakan 
dia menangis setiap malam. Saya hampir menangis saat 
dia memberi tahu saya. Saya ingin menolong dia dan 
memutuskan untuk minta maaf atas apa yang telah saya 
katakan kepadanya.

Karena itu esok harinya, saya menemui dia dan 
merangkulnya. Saya mengatakan, “Saya sungguh- 
sungguh menyesal karena mengolok- olokmu.” Dia 
memaafkan saya, dan matanya basah dengan air mata. 

Tetapi anak- anak lain masih mengolok- olok dia. Kemu-
dian saya ingat apa yang saya pelajari di kelas Pratama 
saya: memilih yang benar.

Saya memberi tahu teman- teman kelas saya dengan 
berani, “Tolong berhenti mengolok- olok dia!  Apakah 
kalian tahu betapa beratnya ini bagi dia? Tolong minta-
lah maaf atas apa yang telah kalian lakukan dan jadilah 
temannya.”

Tetapi mereka tidak mau berubah semudah itu. Seba-
liknya, mereka marah kepada saya dan mengatakan, 
“Ada apa denganmu tiba- tiba seperti ini? Kamu juga 
mengolok- olok dia!”

Saya masih merasa tidak enak atas apa yang telah 
saya lakukan sebelumnya. Jadi saya mengatakan, 
“Saya sudah minta maaf kepadanya. Saya ingin kalian 
memahami bagaimana perasaannya dan berhentilah 
mengolok- oloknya juga.”

Salah satu dari mereka meminta maaf, dan tiga 
dari kami menjadi teman baik. Beberapa orang masih 
mengolok- olok dia, namun dia merasa lebih baik karena 
dia memiliki kami. Saya akan memilih yang benar dengan 
menolong seorang teman yang membutuhkan. ●

K E B A I K A N  P E N T I N G

TANTANGAN KEBAIKAN
Jika Anda melihat seseo-
rang baru di sekolah atau 
Pratama, tersenyumlah 
dan sapalah.

 Permintaan Maaf
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1. Temukan teman membaca dan mem-
bacalah bersama.

2. Tandai ayat- ayat mengenai Yesus 
Kristus.

3. Gambarlah adegan- adegan favorit. 
(Dan kirimkan kepada kami sebuah 
gambar! Lihat halaman K3.)

4. Bacalah buku bergambar 
Kisah- Kisah Kitab Mormon.

5. Gunakan bagan berwarna di 
halaman K12.

6. Simak tulisan suci di apli-
kasi Perpustakaan Injil.

7. Lakonkan kisah- kisah 
favorit.

8. Saksikan video- video 
Kitab Mormon daring.

8 Gagasan untuk 
Membaca Kitab Mormon

IL
U

S
T

R
A

S
I 

O
L
E

H
 S

T
E

V
E

 J
A

M
E

S



K12 K a w a n k u

Tahun ini Anda dapat 
mengikuti pelajar-

an Ikutlah Aku dengan 
membaca ayat- ayat 
untuk setiap minggu di 
halaman K14. Kemudian 
memberi warna pada 
ruang yang cocok pada 
halaman- halaman ini. 
Kesaksian Anda ten-
tang Yesus Kristus akan 
bertumbuh sewaktu 
Anda membaca Kitab 
Mormon!

Saya Dapat Membaca Kitab Mormon
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Saya Dapat Membaca Kitab Mormon
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 18. Mosia 8:16–18

 19. Mosia 13:1–5

 20. Mosia 18:1, 8–16

 21. Mosia  27:23–26

 22. Alma 2:27–31

 23. Alma 5:14–16

 24. Alma 8:14–22

 25. Alma 14:26–28

 26. Alma 19:16–17, 28–30

 27. Alma 26:12–16

 28. Alma 31:31–38

 29. Alma 32:26–31

 30. Alma 37:6–7, 33–37

 31. Alma 40: 9, 23–25

 2. Alma 46:12–15

 33. Alma 56:44–48, 56

 34. Helaman 5:12–14

 35. Helaman 10:2–7

 1. Prakata untuk Kitab Mormon, 

paragraf 1, 8–9

	 2.	1	Nefi	3:7;	4:1,	4–8,	17,	38

	 3.	1	Nefi	8:10–12,	19–22

	 4.	1	Nefi	11:1–6,	24–27

	 5.	1	Nefi	16:18–20,	23–24,	28–31

	 6.	2	Nefi	2:25–28

	 7.	2	Nefi	9:49–52

	 8.	2	Nefi	25:23,	26,	29

	 9.	2	Nefi	27:23–26

	10.	2	Nefi	31:4–12,	20

 11. Yakub 4:6–8, 12–13

 12. Yakub 5:71–75

 13. Enos 1:3–12

	14.	2	Nefi	9:6–8,	11

 15. Alma 7:11–13

 16. Mosia 2:5–7, 17–19

 17. Mosia 4:9–12

Bagan Bacaan Kitab Mormon
Ayat- ayat tulisan suci ini muncul  

beriringan dengan pelajaran Ikutlah Aku  

untuk setiap minggu di tahun 2020.

	36.	Helaman	13:2–3;	14:2–8

	37.	3	Nefi	1:8–15

	38.	3	Nefi	11:8–17

	39.	3	Nefi	12:13–16

	40.	3	Nefi	17:6–10,	20–24

	41.	3	Nefi	19:25–28

	42.	3	Nefi	20:3–9

	43.	3	Nefi	27:3–10

 44. Mormon 1:2–5

 45. Mormon 9:21–25

 46. Eter 3:4–14

 47. Eter 6:3–9, 12

 48. Eter 12:27–29

	49.	Moroni	4:1–3;	5:1–2

 50. Moroni 7:45–48

 51. Moroni 10:3–6, 32

	52.	1	Nefi	11:16–23



 J a n u a r i  2 0 2 0  K15

Kitab Mormon Saksi Kristus
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Kitab Mormon Saksi Kristus
Lirik dan musik oleh Nathan Howe



K16 K a w a n k u

Guntinglah gambar- gambar ini untuk melakonkan kisah tentang keluarga 
Lehi dan Saria. Anda dapat menggambar dan menambahkan lebih banyak 

benda dan orang—seperti saudara perempuan dan adik lelaki Nefi!

Guntingan Kertas Kitab Mormon
H A L  Y A N G  M E N Y E N A N G K A N

Nefi mendapatkan lempengan- 
lempengan kuningan: 1 Nefi 4

Lehi menerima Liahona:  
1 Nefi 16:9–11, 16

Nefi mematahkan busurnya: 
 1 Nefi 16:17–24, 30–31

Nefi membangun kapal:  
1 Nefi 17:7–11, 16–18, 52–55

Saria
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A P A  Y A N G  A D A  D I  B E N A K  A N D A ?

IL
U
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A
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I 
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L
E

H
 C

. 
B

. 
C

A
N

G
A

Saya senang belajar dari tulisan suci di gereja.  

Tetapi bagaimana saya dapat menelaah di rumah jika 

keluarga saya tidak membaca tulisan suci? 

—Seeking di Salzburg

“Sesuatu yang 
KUAT  

terjadi ketika seorang 
anak Allah mencari 
tahu lebih banyak 

tentang Dia dan Putra 
Terkasih- Nya. Tidak 
ada di tempat lain 

mana pun kebenaran 
itu diajarkan dengan 
lebih jelas dan kuat 

selain dalam  
KITAB 

MORMON.”

TULISAN SUCI 
FAVORIT SAYA
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Presiden Russell M. Nelson, “Kitab 
Mormon: Akan Seperti Apa Hidup 
Anda Tanpa Kitab Ini?” Konferensi 

umum Oktober 2017.

Seeking Terkasih,
Bahkan jika keluarga Anda 

tidak menelaah tulisan suci, 

ingatlah Anda masih bisa! 

Lakukan yang terbaik untuk 

membaca sendiri, bahkan jika 

itu hanya sedikit setiap hari. 

Anda dapat mulai dengan 

bagan bacaan di halaman 

K12–K14. Bacalah beberapa 

lagi gagasan di halaman K11!

Apakah Anda membaca tulis-

an suci bersama orang lain 

atau sendirian, Roh Kudus 

menyertai Anda.

Anda tidak sendirian!

Kawanku

Tambahan Berikut adalah 

penanda buku tulisan suci 

untuk Anda! Guntinglah dan 

rekatkan erat.
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Ellie menyukai pelukan. Pelukan dari 
Ayah. Pelukan dari Nenek dan Kakek. 

Pelukan dari Ibu. Pelukan membuatnya 
merasa hangat. Dan aman. Dan bahagia.

Itulah sebabnya Ellie memeluk Ibu sela-
ma di gereja. Dia senang duduk di pang-
kuan Ibu. Ibu selalu memeluknya erat.

Kemudian pertemuan sakramen ber-
akhir. Saatnya untuk Pratama. Ellie 
menyukai Pratama. Dia sudah besar seka-
rang. Tiga tahun usianya! Dia bahkan 
memiliki tulisan suci sendiri!

Pelukan 
Terbaik!
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oleh Lori Foote
(Berdasarkan kisah nyata)
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Namun hari ini Ellie hanya ingin terus 
memeluk Ibu.

Ibu menggendong Ellie ke koridor. Di 
ruang Pratama, Ibu mendudukkan Ellie 
di kursi.

“Boleh saya ikut Ibu?” Kata Ellie.
“Tidak,” jawab Ibu. Suaranya 

lembut. “Kamu perlu berada 
di kelasmu,” tuturnya. “Dan 
Ibu perlu ada di kelas Ibu.”

Ibu mencium pipi Ellie. 
Lalu dia berjalan keluar 
pintu.

Air mata Ellie memba-
sahi pipinya.

Dia memikirkan 
tentang Ibu sedang 
memeluknya. Ibu selalu 
memeluknya ketika mere-
ka membaca Kitab Mormon. 
Mereka biasanya membaca ber-
sama keluarga. Tetapi terkadang Ellie 
dan Ibu membaca berdua.

Ellie mengambil Kitab Mormonnya. 
Di dalamnya ada gambar Yesus.

Ellie menutup kitab itu dan meme-
luknya. Dia merasa seolah dia sedang 
memeluk Yesus.  Dia merasa hangat. Dan 
aman. Dan bahagia. Itu adalah pelukan 
terbaik! ●
Penulis tinggal di Utah, AS.
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Apa yang menolong Ellie 
merasa lebih baik ketika  
dia bersedih?
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Nefi Mendapatkan  
Lempengan- Lempengan Kuningan

K I S A H -  K I S A H  T U L I S A N  S U C I

Keluarga Lehi dan Saria sedang melakukan perjalanan ke tanah 
terjanjikan. Allah memerintahkan Lehi agar mengutus para 

putranya kembali ke Yerusalem untuk mengambil tulisan suci. 
Tulisan suci itu tertulis di atas lempengan- lempengan logam. IL
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Laman dan Lemuel mengatakan itu 
terlalu sulit. Namun Nefi mengatakan 

dia akan pergi dan melakukan 
apa yang Allah perintahkan. Sam 

mengikuti teladan Nefi.

Roh memberi tahu Nefi cara men-
dapatkan lempengan- lempengan 
kuningan itu dari pria jahat yang 
bernama Laban.

IL
U
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T

R
A
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L
E
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Y
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T
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T
T Nefi dan saudara- saudaranya membawa lempengan- lempengan 

kuningan itu kepada keluarga mereka. Lehi dan Saria sangat bahagia! 
Mereka menelaah tulisan suci pada lempengan- lempengan itu. 

Mereka belajar tentang perintah- perintah Allah.
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Bacalah tentang kisah ini di 1 Nefi 3–5.

Saya dapat menolong keluarga saya menelaah tulisan suci. Saya dapat menjadi 
berani seperti Nefi dan “pergi dan melakukan” apa yang Allah perintahkan! ●
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L E M B A R  M E W A R N A I

Keluarga Lehi Menelaah Tulisan Suci
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Apa kisah tulisan suci favorit Anda?



Orangtua yang Terkasih,

ISI

K2 Dari Presidensi Utama: Kitab Mormon 
yang Berharga

K4 Batbayar dan Buku Bergambar

K6 Halo dari Mongolia!

K8 Sedikit Lebih Baik Setiap Hari

K9 Bertumbuh Seperti Yesus …

K10 Kebaikan Penting: Permintaan Maaf

K11 8 Gagasan untuk Membaca Kitab Mormon

K12 Saya Dapat Membaca Kitab Mormon

K15 Musik: Kitab Mormon Saksi Kristus

K16 Hal yang menyenangkan: Guntingan  
Gambar Kitab Mormon

K17 Apa yang Ada di Benak Anda?

K18 Pelukan Terbaik!

K20 Kisah-KisahTulisanSuci:NefiMendapat-
kan Lempengan- Lempengan Kuningan

K23 Lembar Mewarnai: Keluarga Lehi Menela-
ah Tulisan Suci
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Temukan Liahona yang  
tersembunyi di dalam!

PADA KOVER KAWANKU 
Ilustrasi oleh Andrew Bosley

BAGAIMANA MENGIRIMKAN 
KARYA SENI ATAU PENG-
ALAMAN ANAK ANDA KE 
LIAHONA
Pergilah ke liahona .ChurchofJesusChrist .org 
dan klik pada “Submit an Article or 
Feedback.” Atau kirimkan posel ke 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org bersa-
ma nama, usia, kota tempat tinggal anak 
Anda, dan pernyataan izin berikut: “Saya, 
[sisipkan nama Anda], memberikan izin 
kepada Gereja Yesus Kristus dari Orang- 
Orang Suci Zaman Akhir untuk meng-
gunakan kiriman anak saya di platform 
majalah Gereja, situs web Gereja, dan 
media sosial, dan mungkin dalam lapor-
an Gereja, produk cetakan, video, terbitan, 
dan materi pelatihan.” Kami bersemangat 
untuk mendengar dari Anda!

Kami bahagia untuk mengawali tahun baru bersama Anda! Kita akan 
belajar tentang Kitab Mormon bersama. Apa kisah- kisah Kitab Mormon 
yang keluarga Anda sukai? Mohon bantu anak- anak Anda membuat gam-
bar dan mengirimkannya kepada kami (lihat halaman K3). Kami akan 
memperlihatkan beberapa gambar ini dalam majalah tahun ini! Berikut 
adalah beberapa halaman lain mengenai Kitab Mormon dari terbitan ini:

• Pesan dari nabi (halaman K2)
• Bagan bacaan (halaman K12–K14)
• Kegiatan kisah- tulisan suci (halaman K16)
• Kisah tentang keluarga Lehi dan Saria (halaman K20–K23)
•  Kisah tentang anak lelaki yang menemukan cara baru untuk  

membaca Kitab Mormon (halaman K4–K5)

Selamat Tahun Baru!
Kawanku


