
(Untuk Kegunaan Orang Bukan Islam Sahaja) 

Tuhan Mengungkapkan Kehendak-Nya Dengan Terbaik Apabila Kita Terlibat Secara Aktif 

dalam Pekerjaan-Nya 

 
Semasa pemanggilan Presiden Leonard Woo sebagai Presiden Misi 

Singapura dari Julai 2019 sehingga Jun 2022, para ahli di Malaysia telah 

diterangi secara rohani dan diilham oleh pesanannya pada persidangan 

daerah dan mesyuarat latihan kepimpinan. Pesanan Presiden Woo 

kepada para orang suci dan pemimpin di wilayah ini secara konsisten 

tertumpu pada Juruselamat kita, Yesus Kristus.   

 
Dalam ucapan dan latihannya, Presiden Woo dan isterinya Sister Rita 

Woo berkongsi kesaksian teguh tentang peranan dan kuasa penebusan Juruselamat dalam kehidupan 
semua anak Tuhan. Semasa mereka berkongsi perasaan dan fikiran ini, hadirin dapat merasa kasih 
mereka kepada Juruselamat dan kesetiaan mereka terhadap injil Yesus Kristus. 
 
Presiden Woo berkata, “Korban tebusan Yesus Kristus berfungsi dengan terbaik apabila kita mengenali 
Juruselamat secara mendalam dan bertahan dalam penganutan yang setia walaupun menghadapi 
cabaran dan anak panah berapi musuh. Pelajari tentang Kristus boleh berlaku dengan mudah seperti 
membaca cerita tentang Kristus atau mendengar orang lain bercakap tentang Dia. Untuk diuji dalam 
Kristus bermakna seseorang itu akan terus setia dan kekal di jalan perjanjian walaupun menghadapi 
cabaran dan ujian yang sukar di dalam dan di luar Gereja.” 
 
Melengkapi kata-katanya, Sister Woo berkongsi perkara berikut tentang membina asas yang kukuh dan 
melindungi penukaran hati kita. Dia berkata, “Helaman 5:12 dalam Kitab Mormon bercakap tentang 
membina asas kita di atas batu Penebus kita. Tidak ada jalan lain atau laluan singkat yang saya tahu 
boleh membantu mengekalkan kesaksian kita dalam Yesus Kristus dan penukaran hati kepada ajaran-
Nya. Buatlah hal-hal kecil dan mudah seperti mengkaji tulisan suci setiap hari dan berdoa sememangnya 
akan menguatkan asas kita dalam Kristus. Ia benar-benar berpegang pada batang besi dalam 
penglihatan Lehi tentang Pokok Kehidupan. Hal-hal kecil dan mudah ini adalah penting dalam memberi 
kita kekuatan untuk perubahan hati yang berterusan dalam perjalanan kita sebagai pengikut Yesus 
Kristus. Ia akan menjadi batu untuk sauh kita pada masa ribut. Ia juga merupakan asas kebahagiaan yang 
dijanjikan kepada kita dalam perjalanan fana ini dan ke dalam keabadian.” 
 

Semasa pasangan Woo menamatkan pelayanan misi mereka pada 30 Jun, mereka menggalakkan para 
Orang Suci Zaman Akhir dewasa di Malaysia untuk menjadi contoh orang percaya melalui perkataan dan 
perbuatan dan untuk mengangkat kedudukan mereka sekarang. Dengan menunjukkan kasih dan 
penghargaan besar untuk injil Yesus Kristus, para ahli akan mempengaruhi orang suci yang lebih muda 
yang memerlukan teladan baik dalam kehidupan mereka. Mereka mencadangkan para ahli dewasa 
untuk menjemput ahli muda ke rumah mereka untuk melihat kehidupan Orang Suci Zaman Akhir 
sebagai keluarga abadi. 
 
Kepada generasi masa depan Gereja di Malaysia, Presiden Woo menyatakan, “Beri perhatian kepada 
hal-hal yang menjemput Roh seperti berdoa, pembacaan tulisan suci dan mengambil sakramen setiap 
hari Ahad. Orang muda perlu belajar untuk memberi makanan rohani kepada diri mereka kerana mereka 



tidak boleh mengangkat orang lain melainkan mereka berada di tempat yang lebih tinggi. Para ahli yang 
lebih muda juga mesti belajar untuk mencari kegembiraan dalam pelayanan Gereja dan pelayanan 
rohani mereka untuk menguatkan diri secara rohani.” 
 
Nasihat yang dia sampaikan kepada para misionari yang habis misi adalah sama pentingnya. Dia 
menambah, “Jangan hilangkan tabiat yang anda telah kembangkan dalam misi seperti doa yang 
berkualiti, perancangan dan kemahiran menetapkan matlamat, untuk mengasihi yang lemah dan orang 
asing, dan keupayaan untuk membezakan bisikan Roh. Terima panggilan, melayani dengan setia dan 
proaktif. Galakkan para remaja lain dan pemuda pemudi untuk melayani misi sepenuh masa. Selepas 
misi mereka, mereka juga harus menjadi orang teladan untuk mengangkat dan mengilhami orang lain di 
cabang masing-masing.”  
 
Kedua mereka berkongsi kesaksian mereka yang menyentuh hati untuk mengangkat orang suci Malaysia 
semasa mereka meneruskan pekerjaan penyelamatan dan permuliaan. 
 
Presiden Leonard Woo merenung, “Misi saya adalah kurnia dari Tuhan. Ia mencerminkan kasih dan 

belas kasihan-Nya yang besar untuk memberkati saya dengan pengalaman yang luar biasa ini. Misi saya 

juga menganugerahi saya untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan dalam membentuk kehidupan 

misionari muda. Kristus benar-benar adalah cahaya dan kehidupan dunia. Dalam Dia, tidak ada 

kegelapan. Penglihatan Pertama adalah benar. Joseph Smith benar-benar ialah Nabi Pemulihan. Kitab 

Mormon adalah kitab yang paling betul di bumi.” 

 
Sister Rita Woo berkongsi, “Misi ini adalah pertabalan penggenapan janji lama dalam berkat bapa 
bangsa saya bahawa saya akan mendapat pengalaman yang hebat dan mulia dalam hidup saya. 
Daripada semua panggilan yang saya pernah miliki di gereja, tidak ada yang menuntut dan tanpa henti 
seperti ini. Tetapi tidak ada juga yang bermanfaat dan kaya seperti ini. Ikatan yang telah kami jalin 
dengan misionari kami adalah yang paling dekat dengan ikatan keluarga dan ia adalah abadi, yang saya 
akan ingat dan hargai untuk masa yang lama. Ia adalah satu perjalanan yang menakjubkan untuk 
merasai Dia, mendengar Dia dan dipimpin oleh Dia. Saya tahu ini gereja-Nya, saya benar-benar seorang 
anak perempuan Tuhan dengan potensi ilahi, dan Dia tahu setiap butiran hidup saya. Dia mengasihi saya 
dan yang paling penting Dia hidup, dan Dia akan datang lagi.” 
 
Mereka bersyukur kerana semua anak dan cucu mereka kekal aktif dan kuat dalam injil Yesus Kristus dan 
dalam Gereja. Dan iman dan kesaksian mereka juga telah berkembang, memberkati keturunan mereka 
dengan kesaksian yang tidak tergoyah tentang maknanya menjadi seorang pengikut Yesus Kristus.  
 
Orang Suci di Malaysia menghulurkan penghargaan dan kasih yang mendalam kepada Presiden Leonard 
Woo dan Sister Rita Woo atas pelayanan mereka yang baik. Mereka memenuhi panggilan misi mereka 
secara terhormat dengan dedikasi dan kasih yang tinggi untuk para orang suci, untuk Gereja di Malaysia 
dan Singapura, dan untuk orang ramai di negara-negara ini.  
 
Para ahli menyatakan hasrat dan doa yang terbaik untuk kegembiraan, kesihatan, dan umur panjang 
kepada mereka semasa mereka bersatu semula dengan keluarga dan rakan, dan ketika mereka 
memulakan satu lagi babak baru kehidupan mereka sebagai pengikut teladan baik Yesus Kristus. 


