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ASAS-ASAS PENTADBIRAN DALAM MASA YANG MENCABAR 
  16 April 2020  

 
Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir memberi tumpuan pada tanggungjawab yang ditugaskan 
secara ilahi untuk membantu para ahli semasa mereka maju pada jalan perjanjian menuju kehidupan abadi. 
Untuk membantu mencapai tujuan ilahi ini, Gereja dan para pemimpinnya menyediakan wewenang dan 
kunci-kunci imamat, perjanjian dan tatacara, serta arahan nabi. Gereja menjemput semua orang untuk 
datang kepada Yesus Kristus dan dengan beriman mematuhi perintah-perintah-Nya.  
 
Masa yang Mencabar 
Tulisan suci jelaskan bahawa dalam zaman keagamaan ini kita akan mengalami masa yang mencabar. Di 
tengah-tengah keadaan yang sukar, Gereja akan mengisytiharkan prinsip asas dan memberi tatacara yang 
diperlukan untuk memberkati anak-anak Bapa Syurgawi. Tidak mengira masa atau keadaan, perkara-
perkara tertentu adalah penting dalam Gereja Tuhan. Ini termasuk ajaran dan tatacara kudus.  
 
Tanggungjawab Warganegara Global 
Para ahli Gereja bersyukur atas undang-undang negara di seluruh dunia yang melindungi kebebasan agama 
dan menghormati kebebasan kudus hati nurani.  
 
Gereja mengajarkan bahawa ahlinya harus sokong dan mendukung undang-undang di mana pun mereka 
berada. Kerajaan-kerajaan ini membuat undang-undang menggunakan penilaian mereka yang paling baik 
untuk menjamin kepentingan umum. Kami mengakui bahawa dalam keadaan yang luar biasa, semua hak 
individu boleh dibatasi secara wajar, bagi sementara waktu untuk melindungi keselamatan masyarakat 
umum.  
 
Pada masa wabak atau bencana alam, Gereja akan bertindak balas atas perintah rasmi untuk mengambil 
tindakan yang diperlukan seperti membatalkan atau menangguhkan pertemuan atau pengumpulan lain. 
Gereja dan para ahlinya komited untuk menjadi warganegara dan jiran yang baik. Gereja mempunyai 
sejarah panjang untuk menjangkau dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. 
 
Seiring dengan komitmen untuk menjadi warganegara global yang baik, kita dengan hormat menegaskan 
bahawa penyesuaian yang wajar diberikan kepada semua orang yang beriman ketika mereka berusaha 
untuk menyertai dalam upacara, yang merupakan asas kepercayaan mereka. 
 
Tuhan Telah Menyediakan Gereja-Nya 
Arahan yang telah diilhami selama bertahun-tahun telah menyediakan Gereja Tuhan dan para ahlinya, 
secara duniawi dan rohani, untuk masa yang berubah dan mencabar.  
 
Tambahan kepada nasihat lama bagi para ahli untuk memiliki simpanan makanan di rumah, para ahli Gereja 
turut memberi tumpuan pada mematuhi Hari Sabat, melayani orang lain, dan memperkuatkan kuorum 
Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan. Melalui para nabi-Nya, Tuhan telah meningkatkan tumpuan 
pada pembelajaran dan kehidupan injil yang berpusat di rumah, yang disokong oleh Gereja. Para ahli telah 
digalakkan untuk menjadikan rumah mereka tempat kudus iman yang sejati di mana anak-anak dan remaja 
diajarkan injil. Kurikulum Ikutlah Aku menyediakan contoh para ahli di mana sahaja mempelajari injil di 
rumah mereka dan di Gereja. Program Kanak-kanak dan Remaja juga berpusat di rumah, yang 
membolehkan ibu bapa mengasuh anak-anak mereka secara rohani, intelektual, jasmani, dan sosial.  
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Para ahli telah didorong untuk menggunakan teknologi untuk berkongsi pesanan injil dengan cara yang 
biasa dan semula jadi. Para penginjil telah disediakan alat yang membolehkan mereka mencari dan 
mengajar walaupun berhubung secara bersemuka dengan orang tidak boleh dilakukan. Para ahli boleh 
melibatkan diri dalam pekerjaan sejarah keluarga dari rumah.  
 
Ketika kita melihat pola saling berkaitan dari usaha ini dan banyak yang lain, kita dapat melihat bagaimana 
Tuhan telah merancang dan mengatur kita dengan teliti untuk bersedia bagi masa yang mencabar. 
 
Prinsip dan Tatacara Asas 
Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir adalah gereja yang teratur. Tatacara dan berkat adalah 
tindakan kudus yang disediakan oleh wewenang imamat. Walaupun beberapa prosedur dapat berubah 
bergantung kepada keadaan, ajaran, prinsip, dan tatacara asas harus dilindungi.  
 
Banyak tatacara memerlukan perletakan tangan, seperti penetapan, pentahbisan, berkat, ditetapkan untuk 
panggilan, dan pemberian kunci-kunci imamat. Tatacara sedemikian memerlukan pemegang imamat yang 
melaksanakan tatacara itu mesti berada di lokasi yang sama dengan penerima. Tatacara imamat tidak boleh 
dilaksanakan dari jarak jauh menggunakan teknologi. Apabila keadaan memerlukan, orang lain dapat 
memerhati tatacara dari jarak jauh menggunakan teknologi jika dibenarkan oleh pemimpin yang 
mempunyai wewenang.   
 
Dalam masa mencabar ini, pemimpin yang mempunyai wewenang harus menggunakan kebijaksanaan 
dalam tatacara mana yang harus ditangguhkan untuk sementara waktu.  Apabila penyakit mudah berjangkit 
menjadi perhatian, mereka yang melaksanakan tatacara harus mengambil tindakan berjaga-jaga yang perlu 
untuk melindungi diri mereka dan orang lain.  
 
Dilampirkan di sini adalah arahan untuk tatacara, berkat, dan fungsi lain Gereja yang penting. 
 
Dokumen-dokumen ini dikeluarkan sebagai tindak balas kepada gangguan dalam prosedur Gereja dan 
aktiviti ahli yang disebabkan oleh wabak COVID-19 di seluruh dunia. Ia harus digunakan sebagai panduan 
selama wabak ini dan batasan rasmi berkaitan pertemuan Gereja dan pendedahan awam yang ada di 
negara tertentu atau bahagian geografi sesebuah negara. Arahan lain akan dikeluarkan kemudian.  
 
Kesimpulannya 
Seperti yang dikatakan oleh nabi Nefi, “Tuhan tidak memberi perintah kepada anak-anak manusia, kecuali 
dia menyediakan suatu jalan untuk mereka supaya mereka dapat menyempurnakan hal itu yang Dia 
perintahkan kepada mereka” (1 Nefi 3: 7). Tuhan akan menbantu kita. Kuasa imamat dan kesolehan para 
ahli akan membantu kita maju ke depan dalam hari-hari yang akan datang. 
 


