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Brother dan sister, saya menyata-
kan syukur atas kesaksian ten-
tang Allah, Bapa Surgawi kita,

dan Putra-Nya, Yesus Kristus, yang di-
berikan oleh para nabi yang hidup se-
lama konferensi ini dan untuk
ajaran-ajaran tentang Roh Kudus.

Sebagaimana dinubuatkan, kita hi-
dup di zaman ketika kegelapan seku-
larisme semakin banyak di sekitar
kita. Kepercayaan kepada Allah secara

luas dipertanyakan dan bahkan dise-
rang atas nama politik, sosial, dan
bahkan perkara keagamaan. Ateisme,
atau ajaran bahwa tidak ada Allah, de-
ngan cepat tersebar di seluruh dunia.

Meskipun demikian, sebagai ang-
gota dari Gereja Yesus Kristus yang 
dipulihkan, kita menyatakan bahwa
“kami percaya kepada Allah, Bapa
yang Kekal, serta Putra-Nya, Yesus
Kristus dan Roh Kudus.”1

Beberapa orang mempertanyakan,
mengapa kepercayaan kepada Allah
sedemikian penting? Mengapa
Juruselamat menyatakan, “Inilah hi-
dup yang kekal itu, yaitu bahwa mere-
ka mengenal Engkau, satu-satunya
Allah yang benar, dan mengenal Yesus
Kristus yang telah Engkau utus.”2

Tanpa Allah, kehidupan akan ber-
akhir di kuburan dan pengalaman 
fana kita tidak akan memiliki tujuan.
Pertumbuhan dan kemajuan akan ber-
sifat sementara, pencapaian tanpa ni-
lai, tantangan tidak berarti. Tidak akan
ada benar dan salah pada akhirnya,
dan tidak ada tanggung jawab moral
untuk saling merawat sebagai sesama

Berusaha untuk
Mengenal Allah,
Bapa Surgawi Kita,
dan Putra-Nya,
Yesus Kristus
P E N AT U A  R O B E R T  D.  H A L E S
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Terang kepercayaan ada dalam diri Anda, menunggu
untuk dibangkitkan dan diperkuat melalui Roh Allah.
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anak-anak Allah. Sesungguhnya, tanpa
Allah, tidak akan ada kehidupan fana
maupun kehidupan kekal.

Jika Anda atau seseorang yang Anda
kasihi sedang mencari tujuan dalam
kehidupan atau keyakinan yang lebih
dalam mengenai kehadiran Allah da-
lam kehidupan kita, saya menawarkan,
sebagai seorang teman dan sebagai
Rasul, kesaksian saya bahwa Dia hidup!

Beberapa orang mungkin bertanya,
bagaimana saya dapat mengetahui hal
ini bagi diri saya? Kita tahu Dia hidup
karena kita memercayai kesaksian dari
para nabi-Nya di zaman dahulu dan
yang hidup, dan kita telah merasakan
peneguhan Roh Allah bahwa kesaksi-
an dari para nabi ini benar adanya.

Dari kesaksian mereka, yang terca-
tat dalam Tulisan Suci, kita tahu bah-
wa “[Allah] menciptakan manusia,
laki-laki dan perempuan, menurut ru-
pa-Nya sendiri, dan mirip Dia dicipta-
kan-Nya mereka.”3 Beberapa orang
mungkin terkejut mengetahui bahwa
kita mirip dengan Allah. Seorang ahli
agama ternama bahkan telah menga-
jarkan bahwa membayangkan Allah
dalam bentuk manusia adalah men-
ciptakan berhala dan adalah musyrik

serta menghina Allah.4 Namun Allah
Sendiri berfirman, “Baiklah Kita men-
jadikan manusia menurut gambar dan
rupa Kita.”5

Penggunaan kata Kita dalam tulis-
an suci ini juga mengajarkan kepada
kita mengenai hubungan antara Bapa
dan Putra. Allah lebih lanjut mengajar-
kan, “Melalui [Putra] Tunggal-Ku Aku
menciptakan hal-hal ini.”6 Bapa dan
Putra adalah sosok yang terpisah dan
berbeda—sebagai Bapa dan Putra se-
bagaimana adanya. Ini mungkin satu
alasan nama Allah dalam bahasa
Ibrani, Elohim, yang artinya tidak
tunggal, namun jamak.

Dari Perjanjian Lama kita tahu 
bahwa Bapa Surgawi dan Putra-Nya,
Yesus Kristus, memiliki tubuh jasma-
ni. Mereka berdiri di satu tempat 
pada suatu waktu, sebagai murid
Perjanjian Baru, Stefanus bersaksi:
“Sungguh, aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah
kanan Allah.”7

Kita juga tahu bahwa Bapa dan
Putra memiliki suara. Sebagaimana
tercatat dalam Kejadian dan Kitab
Musa, Adam dan Hawa “mendengar
bunyi langkah Tuhan Allah [sewaktu

mereka] berjalan-jalan dalam taman
itu pada waktu hari sejuk.”8

Kita tahu bahwa Bapa dan Putra
memiliki wajah, bahwa Mereka berdiri,
dan bahwa Mereka bercakap-cakap.
Nabi Henokh menyatakan, “Aku meli-
hat Tuhan, dan Dia berdiri di hadapan-
ku, dan Dia berbicara denganku,
bahkan seperti seorang yang berbi-
cara kepada yang lainnya.”9

Kita tahu bahwa Bapa dan Putra
memiliki tubuh, dalam bentuk dan 
bagian-bagian seperti kepunyaan kita.
Dari Kitab Eter dalam Kitab Mormon,
kita membaca, “Dan tabir diangkat da-
ri mata saudara laki-laki Yared dan ia
melihat jari Tuhan, dan jari itu seperti
jari manusia, seperti dari daging dan
darah.”10 Kemudian, Tuhan menyata-
kan Diri-Nya seutuhnya, berkata,
“Lihatlah, tubuh ini, yang engkau lihat
sekarang adalah tubuh roh-Ku, dan ...
Aku [akan] menampakkan diri kepada
umat-Ku secara daging.”11

Kita tahu bahwa Bapa dan Putra
memiliki perasaan terhadap kita.
Kitab Musa mencatat, “Maka terjadilah
bahwa Allah surgawi melihat kepada
sisa orang-orang itu, maka menangis-
lah Dia.”12

Dan kita tahu bahwa Allah dan
Putra-Nya, Yesus Kristus, adalah makh-
luk baka, dimuliakan, dan sempurna.
Mengenai Juruselamat, Yesus Kristus,
Nabi Joseph Smith menceritakan,
“Mata-Nya seperti nyala api; rambut
kepala-Nya putih seperti salju murni;
sinar wajah-Nya melebihi terangnya
matahari; dan suara-Nya seperti bunyi
alunan samudra.”13

Tidak ada kesaksian yang lebih pen-
ting bagi kita di zaman kita daripada
kesaksian Joseph Smith. Dia adalah
Nabi pilihan untuk memulihkan Gereja
Kristus di zaman dahulu pada zaman
akhir ini ketika Injil akan ada di bumi
sebelum Yesus Kristus kembali. Seperti
semua nabi yang membuka pekerjaan
Allah di masa kelegaan mereka, Joseph
diberi pengalaman kenabian yang 
secara khusus jelas serta luar biasa 
untuk mempersiapkan dunia bagi
Kedatangan Kedua Juruselamat.

Sebagai pemuda berusia 14 tahun,
dia ingin tahu dengan gereja manakah
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hendaknya dia bergabung. Kemudian,
setelah merenungkan masalah itu, dia
membuka Alkitab, dan dia membaca:

“Apabila di antara kamu ada yang
kekurangan hikmat, hendaknya ia 
memintakannya kepada Allah, yang
memberikan kepada semua orang 
dengan murah hati;

... maka hal itu akan diberikan 
kepadanya.”14

Memercayai perkataan kenabian
itu, dan dengan iman yang tak tergo-
yahkan seperti anak kecil, Joseph 
pergi ke hutan dekat rumahnya dan 
di sana dia berlutut serta berdoa.
Kemudian dia mencatat:

“Aku melihat tepat di atas kepalaku
suatu tiang cahaya ....

Ketika cahaya itu berhenti di atas
diriku, aku melihat dua Orang yang
terang dan kemuliaan-Nya tidak dapat
dilukiskan, yang berdiri di atas diriku
di udara.”15

Melihat dua orang ini, bahkan
Joseph tidak dapat mengenali siapa
mereka—karena dia belum melihat
dan mengetahui sifat sejati Allah dan
Kristus. Namun kemudian, dia menca-
tat, “salah seorang dari Mereka berkata
kepadaku, dengan memanggil namaku
dan mengatakan sambil menunjuk ke-
pada yang lain: Inilah Putra-Ku yang
Kukasihi: Dengarkanlah Dia!”16

Dari pengalaman menakjubkan itu
dan yang lainnya, Nabi Joseph mem-
berikan kesaksian, “Bapa, demikian
pula Putra mempunyai tubuh daripa-
da daging dan tulang yang dapat dira-
ba seperti kepunyaan manusia.”17

Para nabi di sepanjang zaman telah
membagikan kesaksian seperti ini dan
terus melakukannya dalam konferensi
saat ini. Namun kita masing-masing
memiliki hak pilihan untuk memilih.
Sebagaimana Pasal-Pasal Kepercayaan
ke-11 menyatakan, “Kami menuntut
hak untuk memuja Allah yang
Mahakuasa sesuai dengan suara hati
kami, dan mengakui hak yang sama
bagi semua orang; biarlah mereka me-
muja, bagaimana, di mana atau apa
pun yang mereka inginkan.”18

Mengenai kepercayaan pribadi, ba-
gaimana kita tahu apa yang sungguh-
sungguh benar?

Saya bersaksi bahwa cara untuk
mengetahui kebenaran mengenai
Allah adalah melalui Roh Kudus. Roh
Kudus adalah anggota ketiga dari
Tubuh Ketuhanan dan merupakan pri-
badi Roh. Pekerjaan-Nya adalah untuk
“bersaksi tentang [Allah],”19 dan un-
tuk “mengajarkan kepada [kita] segala
sesuatu.”20

Meskipun demikian kita harus 
berhati-hati untuk tidak membatasi
pengaruh-Nya. Ketika kita tidak mela-
kukan apa yang benar, atau ketika 
pandangan kita didominasi oleh skep-
tisme, sinisme, kritikan, dan ketidak-
hormatan terhadap orang lain serta
kepercayaan mereka, Roh tidak dapat
tinggal bersama kita. Kita kemudian
bertindak dalam cara yang para nabi
uraikan sebagai manusia duniawi.

“Manusia duniawi tidak menerima
apa yang berasal dari Roh Allah, karena
hal itu baginya adalah suatu kebodoh-
an; dan ia tidak dapat memahaminya,
sebab hal itu hanya dapat dinilai secara
rohani.”21 “Manusia duniawi adalah
musuh Allah, ... dan akan demikian 
untuk selama-lamanya, asal dia menye-
rah kepada ajakan Roh yang Kudus, ...
dan menjadi seperti seorang anak, 

penurut, lemah lembut, rendah hati,
sabar, [dan] penuh kasih sayang.”22

Jika kita tidak menyerah pada pe-
ngaruh lembut Roh Kudus, kita bera-
da dalam bahaya menjadi seperti
Korihor, seorang anti-Kristus dalam
Kitab Mormon. Bukan hanya Korihor
yang tidak memercayai Allah, namun
dia juga mencemooh Juruselamat,
Kurban Tebusan, dan roh nubuat, de-
ngan keliru mengajarkan bahwa tidak
ada Allah dan tidak ada Kristus.23

Korihor tidak hanya puas menolak
Allah dan secara diam-diam menjalani
hidupnya sekehendak hatinya. Dia
mencemooh orang-orang yang perca-
ya dan meminta agar Nabi Alma meya-
kinkan dirinya dengan sebuah tanda
tentang keberadaan dan kuasa Allah.
Jawaban Alma sama berartinya pada
zaman sekarang seperti pada zaman
dahulu: “Engkau telah memperoleh
cukup tanda, apakah engkau hendak
mencobai Allah? Apakah engkau akan
mengatakan: Perlihatkanlah kepadaku
suatu tanda, apabila engkau mempu-
nyai kesaksian dari segala saudaramu
ini dan juga dari semua nabi suci?
Kitab suci berada di hadapanmu. 
Ya, dan segala sesuatu menunjukkan 
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bahwa Allah itu ada. Ya, bahkan bumi
dan segala sesuatu yang berada di atas
permukaan bumi ini, ya, dan gerakan-
nya, ya dan juga seluruh bintang sia-
rah yang bergerak pada Susunannya
yang tetap mempersaksikan bahwa
Pencipta Yang Mahatinggi itu ada.”24

Akhirnya Korihor diberi sebuah
tanda. Dia menjadi bisu. “Dan Korihor
mengulurkan tangannya dan menulis,
tulisnya: ... Aku tahu bahwa tiada sua-
tu kekuasaan apa pun kecuali kekuat-
an Allah yang dapat menyebabkan ini
terjadi pada diriku, ya, dan aku juga
tahu bahwa Allah itu ada.”25

Brother dan sister, Anda mungkin
sudah mengetahui, dalam lubuk hati
Anda, bahwa Allah hidup. Anda mung-
kin belum mengetahui semua tentang
Dia dan tidak memahami semua jalan-
Nya, namun terang kepercayaan ada
di dalam diri Anda, menunggu untuk
dibangkitkan dan diperkuat melalui
Roh Allah dan Terang Kristus, yang
ada dalam diri Anda.

Jadi, lakukan. Percayalah pada ke-
saksian para nabi. Belajarlah tentang
Allah dan Kristus. Pola untuk melaku-
kan hal itu secara jelas diajarkan oleh
para nabi zaman dahulu dan nabi za-
man sekarang.

Pupuklah suatu hasrat yang tekun
untuk mengetahui bahwa Allah hidup.

Hasrat ini menuntun kita untuk
merenungkan mengenai hal-hal surga
—untuk mengizinkan bukti tentang
Allah yang ada di sekitar kita menyen-
tuh hati kita.

Dengan hati yang dilembutkan kita
siap untuk mengindahkan panggilan
Juruselamat untuk “menyelidiki kitab-
kitab suci”26—dan untuk dengan ren-
dah hati belajar darinya.

Maka kita siap untuk bertanya kepa-
da Bapa Surgawi kita dengan sungguh-
sungguh, dalam nama Juruselamat
kita, Yesus Kristus, apakah hal-hal 
yang telah kita pelajari benar adanya.
Kebanyakan dari kita tidak akan meli-
hat Allah sebagaimana para nabi meli-
hat, namun tetap, bisikan lembut
Roh—pikiran dan perasaan yang Roh
Kudus bawa dalam pikiran dan hati 
kita—akan memberi kita pengetahuan
yang tak terpungkiri bahwa Dia hidup
dan bahwa Dia mengasihi kita.

Memperoleh pengetahuan ini me-
rupakan pencarian akhir dari semua
anak Allah di bumi. Jika Anda tidak da-
pat mengingat memercayai Allah, atau
jika Anda telah berhenti untuk perca-
ya, atau jika Anda percaya namun tan-
pa keyakinan yang sungguh-sungguh,
saya mengundang Anda untuk menca-
ri sebuah kesaksian tentang Allah se-
karang. Jangan takut akan dicemooh.

Kekuatan dan kedamaian yang datang
dari mengenal Allah dan memiliki pe-
nemanan Roh-Nya yang menghibur
akan membuat upaya Anda sepadan
secara kekal.

Selain itu, dengan kesaksian Anda
sendiri tentang Allah, Anda akan da-
pat memberkati keluarga Anda, ketu-
runan Anda, teman-teman Anda,
kehidupan Anda sendiri—semua
orang yang Anda kasihi. Pengetahuan
pribadi Anda tentang Allah tidak ha-
nya merupakan karunia terbesar yang
akan pernah Anda berikan, namun itu
akan memberi Anda sukacita terbesar
yang akan pernah Anda miliki.

Sebagai seorang saksi khusus dari
Putra Terkasih Bapa Surgawi kita yang
penuh kasih, yaitu Yesus Kristus, saya
bersaksi bahwa Allah hidup. Saya tahu
Dia hidup. Saya berjanji bahwa jika
Anda dan orang-orang yang Anda ka-
sihi mau mencari-Nya dalam segala
kerendahan hati, kesungguhan, dan
ketekunan, Anda juga akan tahu de-
ngan suatu kepastian. Kesaksian Anda
akan datang. Dan berkat-berkat dari
mengetahui Allah akan menjadi milik
Anda serta keluarga Anda selama-
lamanya. Dalam nama Yesus Kristus,
amin. ■
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