
Apakah yang anda bimbang?

Ada orang mungkin masih terjaga pada 
malam hari kerana bimbang akan ahli 
keluarga, kesihatan, kewangan atau ribuan 

perkara yang lain. Kebimbangan dapat menimpa kita 
dalam pelbagai rupa. Kebimbangan dapat menghakis 
minda kita, sehingga kita tidak berfokus dan dapat 
mengakibatkan serangan migrain dan keadaan panik. 

Adakah perasaan bimbang sesuatu yang 
tidak baik? Bukannya salah untuk menunjukkan 
keprihatinan. Ini menunjukkan kita berasa 
tanggungjawab terhadap apa yang berlaku 
dalam situasi kita dan orang yang kita sayangi. 
Bagaimanapun, apa yang penting adalah cara kita 
mengendalikan kebimbangan kita. 
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Adakah kita dilemahkan dan dilemaskan oleh 
kebimbangan kita? Banyak keadaan dan cabaran 
yang kita hadapi adalah di luar kawalan kita. 
Kadangkala kita berhadapan dengan pilihan-pilihan 
yang seolah-olah tiada jalan keluar; perasaan takut 
terhadap masa hadapan 
yang seolah-olah tidak 
akan lenyap, dan peristiwa 
atau kesilapan masa 
lampau terus menghantui 
kita dan memenuhi kita 
dengan kebimbangan. 

Atau adakah 
kebimbangan kita 
membawa kita berharap 
kepada Tuhan yang 
memelihara kita (1 Petrus 5:7)? Alkitab mengatakan 
bahawa tidak ada keadaan yang mustahil bagi Tuhan; 
tidak ada yang dapat mengatasi atau mengalahkan 
Dia. Jadi bagaimanakah Tuhan dapat membantu kita 
menghadapi kebimbangan kita?

Apa yang 
penting adalah 

cara kita 
mengendalikan 
kebimbangan 

kita
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Berpaling kepada Tuhan

Tuhan tidak pernah mahu kita mengurus 
dan mengatur masalah atau kebimbangan 
kita dengan bersendirian. Dia menciptakan 

kita untuk hidup bersama Dia dalam hubungan 
kasih yang selamat. Yesus, adalah Tuhan yang telah 
datang ke bumi lebih 2000 tahun dahulu untuk mati 
di atas kayu salib. Dengan tindakan-Nya itu, Dia 
menanggung hukuman kita yang sering menolak 
dan melalaikan Tuhan. Tiga hari kemudian Dia 
bangkit daripada kematian dan hidup semula. Inilah 
kehidupan baru dalam Tuhan yang diberikan-Nya 
kepada setiap kita. Orang Kristian adalah orang 
yang berharap kepada Tuhan Yesus, kerana Dia 
yang membawa mereka kembali kepada hubungan 
yang baru dengan Tuhan. Ini bererti, sebagaimana 
mereka sekarang menjadi milik Tuhan, demikian juga 
kebimbangan dan keprihatinan mereka. 

Sewaktu kita bimbang, kita biasanya berfokus 
kepada kemungkinan-kemungkinan yang belum 
berlaku atau berada di luar kawalan kita. Tetapi 
mereka yang meletakkan kepercayaan kepada Yesus 
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mempunyai pilihan untuk berfokus kepada Tuhan 
dan bukan terhadap tekanan yang dialami mereka. 
Apabila kita bimbang, kita sebenarnya menyedari 
kenyataan bahawa kita tidak dapat menyelesaikan 
masalah dengan kekuatan kita sendiri. Masa 
bimbang menjadi masa untuk mengingati siapa 
Tuhan: perwatakan, janji-janji dan kuasa-Nya.

Tidak ada perkara yang berlaku di dunia ini akan 
terlepas daripada Tuhan Yang Maha Tahu. Alkitab 
berkata, “TUHAN membina takhta-Nya di syurga; 
Dia raja yang menguasai semuanya” (Mazmur 103:19). 
Tuhan yang benar-benar berkuasa atas dunia ini, 
dan kita dapat membawa segala kebimbangan dan 
ketakutan kita kepada-Nya. Berikut adalah beberapa 
perkara penting yang kita perlu ingat sewaktu 
berhadapan dengan tekanan: 

Dia Maha Hadir. Tidak ada tempat yang Tuhan 
tidak boleh hadir, walaupun anda berasa sendirian. 
Tuhan ada di mana-mana (Mazmur 139:7-12)!

Dia Maha Tahu. Dia tahu apa yang mengganggu 
dan menakutkan kita. Tuhan cukup sedar dan terlibat 
sepenuhnya dalam hidup kita. Tuhan tahu dan dapat 
memenuhi keperluan terdalam kita (Mazmur 33:13-14).

Dia Maha Kuasa. Tuhan mempunyai kuasa yang 
tidak terbatas untuk bertindak bagi pihak kita. Kita 
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dapat mempercayai masa-Nya yang tepat dalam 
menyediakan untuk kita. Dia tahu apa yang terbaik 
untuk kita, walaupun itu bukan yang kita jangkakan 
(Matius 19:26).

Dia mempedulikan kita. Oleh sebab Yesus mati 
di atas kayu salib demi kita, kita dapat kepastian 
bahawa Tuhan mengasihi kita dan tiada apa yang 
dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya (Roma 

8:38-39). Kita dapat meletakkan segala kebimbangan 
kita di atas bahu-Nya. Bahkan Dia lebih mengambil 
berat kesihatan, pekerjaan, kawan-kawan dan 
keluarga kita lebih daripada kita sendiri. 

Dia tidak akan meninggalkan kita. Semakin 
kita bimbang, semakin kita berasa keseorangan dan 
tidak berdaya. Tetapi sekiranya kita menjadi milik 
Tuhan, kita tidak perlu mengangkat apa pun dengan 
sendiri. Dalam Mazmur 139, Daud (seorang askar 
dan raja) menulis tentang kehadiran Tuhan yang 
berterusan. Dia berkata Tuhan tahu segala sesuatu 
tentang dirinya sebelum pun dia dilahirkan (ayat 13-

16). Sebenarnya, kita tidak dapat lari daripada hadirat 
Tuhan, walaupun ke mana pun kita pergi (ayat 7-12). 
Pagi atau malam, daratan atau lautan, berapa pun 
ketinggian atau kedalaman, Tuhan ada di sana. 
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Namun, bagaimana kita 
menyerahkan kebimbangan 
kita kepada Tuhan? 

Jawapannya bukan terletak dalam apa yang 
kita lakukan, tetapi apa yang kita percaya. 
Adakah kita percaya pada perasaan dan 

kemampuan kita sendiri? Atau adakah kita percaya 
kepada kata-kata dan janji-janji dalam Alkitab—
bahawa Tuhan maha kuasa dan dapat dipercayai?

Daud tahu tentang berharap kepada Tuhan dalam 
masa-masa terdesak. Sewaktu menulis tentang 
peperangan, kemiskinan dan ramai orang yang 
berusaha sedaya upaya untuk membunuhnya, Daud 
berkata bahawa mereka yang berharap kepada Tuhan 
“akan berkecukupan” (Mazmur 37:19). Pengertian dasar 
tentang ini adalah mereka yang berharap kepada 
Tuhan akan mengetahui bahawa apa yang diharapkan 
mereka dalam Tuhan akan dipenuhi sepenuhnya. Di 
tengah-tengah kebimbangan kita, kita tidak perlu 
takut. Tuhan akan menyertai kita dan memenuhi 
keperluan kita. 
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Ini bukan satu janji bahawa 
tidak akan ada perkara buruk 
berlaku ke atas kita. Kita 
semua akan melalui masa-
masa yang sukar dan bimbang 
akan banyak perkara. Janji 
dalam Alkitab adalah Tuhan 
dapat diharapkan. Kita 
menyerahkan kebimbangan 

kita kepada-Nya apabila kita memilih untuk 
berharap dan bergantung kepada-Nya, bukannya diri 
kita ataupun orang lain.

Yesus sendiri menjelaskan soal menyerahkan 
kebimbangan kita kepada Tuhan adalah suatu 
perkara yang menyangkut keutamaan kita. Kita 
terlalu mudah bimbang tentang makanan, pakaian 
dan masa hadapan kita, tetapi Yesus berkata 
“utamakanlah Pemerintahan Allah dan lakukanlah 
kehendak-Nya, lalu Allah akan memberikan semua 
itu kepada kamu” (Matius 6:33). Yesus berkata, 
keutamaan kita adalah mengenal Tuhan, menjadi 
serupa dengan Dia (yang merupakan ‘“kehendak-
Nya”) dan hidup bagi Dia. Inilah yang sepatutnya 
menjadi keutamaan hidup kita. Apabila ini berlaku, 
dan kita meluangkan masa bersama Tuhan, kita pun 

Tuhan akan 
menyertai kita 
dan memenuhi 
keperluan kita
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semakin sedar bahawa segala sesuatu berada dalam 
penguasaan-Nya. 

Kita diciptakan untuk 
bergantung kepada 
Tuhan, meneladani 
sifat-sifat dan kasih-
Nya. Tetapi apabila kita 
terus bimbang tentang 
perkara-perkara dalam 
hidup ini, kita akhirnya 
akan menjauhkan diri 
kita daripada-Nya.

Utamakanlah 
Pemerintahan Allah 

dan lakukanlah 
kehendak-Nya, 
lalu Allah akan 

memberikan semua 
itu kepada kamu. 

Matius 6:33
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Menukar bimbang 
   menjadi doa

Tidak ramai orang melalui masalah-masalah 
seperti Paulus (seorang penulis Alkitab bagi 
bahagian Perjanjian Baru). Dia menghabiskan 

masa hidupnya sebagai seorang Kristian dengan 
memberitahu orang lain tentang Yesus dan 
kehidupan baru yang diberikan-Nya. Ini juga bererti 
Paulus mempunyai ramai 
musuh dalam kalangan 
orang senegaranya yang 
merasakan pengaruh Kristian 
sebagai satu ancaman kepada 
keselamatan negara mereka. 
Meskipun dia diancam, 
dipukul dan dipenjarakan, dia 
menulis: “Janganlah khuatir 
akan apa pun. Dalam segala 
hal, berdoalah dan mintalah 
kepada Allah apa yang kamu 
perlukan. Apabila berdoa 

Doa 
mengangkat 
kita daripada 

masalah 
kita untuk 

melihat dunia 
dari sudut 

pandangan 
Tuhan
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kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengucap 
syukur. Kesejahteraan daripada Allah yang tidak 
mungkin difahami oleh manusia, akan menjaga hati 
dan fikiran kamu, kerana kamu sudah bersatu dengan 
Kristus Yesus” (Filipi 4:6-7). 

Terdapat tiga perkataan kunci yang digunakan 
Paulus untuk menerangkan bagaimana seharusnya 
kita mengurus kebimbangan kita. 

Doa. Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. 
Itulah masa dalam hidup yang kita memilih 
untuk fokus kepada Tuhan, iaitu keperibadian 
dan janji-janji-Nya. Doa adalah bercakap kepada 
Tuhan tentang siapa Dia dan siapa kita yang telah 
diciptakan-Nya. Doa adalah cara memberi respons 
terbaik terhadap apa yang kita baca tentang Dia 
dalam Alkitab dan membantu kita merenungkan 
Tuhan kita yang sungguh hebat, berkuasa, penuh 
kasih dan mengagumkan. Doa mengangkat kita 
daripada masalah untuk melihat dunia dari sudut 
pandangan Tuhan.

Permohonan. Apabila kita bercakap tentang 
kehebatan Tuhan dan kasih-Nya terhadap kita, 
dengan yakin kita dapat meminta pertolongan-Nya 
untuk menghadapi kebimbangan dan kesusahan kita. 
Dia dapat menghadapi semua itu dan memimpin kita 
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menembusinya. 
Pengucapan syukur. Kesyukuran merupakan 

perkara yang asing bagi orang yang berada dalam 
kebimbangan. Tetapi ini sebenarnya satu respons 
yang tepat dan berkuasa terhadap kebimbangan. 
Orang Kristian mempunyai banyak alasan untuk 
bersyukur, kerana mereka telah diselamatkan 
oleh Yesus, dibawa kembali kepada Tuhan dan 
dijanjikan tempat di 
syurga (Yohanes 14:1-6). 
Apabila kita membawa 
kebimbangan kita kepada 
Tuhan dalam kesyukuran, 
itu bukan bermaksud kita 
bersyukur kepada Tuhan 
untuk semua pergelutan 
kita. Ini bermaksud kita 
bersyukur sebab kita tahu 
apa yang telah dilakukan 
Tuhan untuk kita pada 
masa lampau dan kita tahu, 
walaupun kita mungkin 
tidak dapat melihat hasilnya dengan segera, kita 
tahu Tuhan sedang bekerja untuk kita pada masa 
sekarang. Kita boleh bersyukur kepada-Nya kerana 

Orang Kristian 
mempunyai 

banyak 
alasan untuk 

bersyukur, 
kerana 

mereka telah 
diselamatkan 

oleh Yesus
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Dia mengasihi kita, memahami masalah kita dan 
janji-janji-Nya untuk mencukupkan keperluan kita.

Apakah hasil daripada berdoa? Sambaran petir 
akan muncul dari langit dan menyelesaikan masalah 
kita dengan serta-merta? Tidak. Apabila kita 
menyerahkan kebimbangan kita kepada Tuhan, Dia 
akan menjawab kita menurut masa-Nya yang tepat, 

walaupun tidak sebegitu 
segera seperti yang 
kita jangka. Namun 
kita akan mengalami 
“kesejahteraan daripada 
Allah yang tidak 
mungkin difahami oleh 
manusia” (Filipi 4:7) 

apabila kita berdoa. Ini 
melebihi pengertian kita 
kerana secara teknikal, 
keadaan kita tidak akan 
ada apa-apa perubahan 
apabila kita berdoa. 

Masalah kita masih wujud. Namun Paulus berkata 
kita akan mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan 
ini bergantung pada keyakinan kita dalam Tuhan, 
bukannya ketiadaan masalah kita. 

Apabila kita 
menyerahkan 

kebimbangan kita 
kepada Tuhan,  

Dia akan 
menjawab  

menurut masa-Nya 
yang tepat.
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Akibat bimbang  
  terhadap anda

Kebimbangan dapat mendekatkan 
kita kepada Tuhan, atau menjauhkan 
kita daripada-Nya. Ubat untuk 

merawat kebimbangan bukan berdikari, tetapi 
kebergantungan kepada Tuhan. 

Apabila bercakap tentang kebimbangan, 
pengikut Yesus Kristus tampil berbeza dalam 
dua cara: apa yang membimbangkan mereka dan 
apa yang dilakukan mereka terhadap rasa takut 
mereka. Orang Kristian juga berhadapan dengan 
kebimbangan yang sama seperti orang lain, tetapi 
apabila mereka semakin mengenal Tuhan, mereka 
menyedari mereka dapat mempercayakan segala 
perkara yang membebankan mereka kepada-Nya. 
Kalau semua kebimbangan mereka diurus Tuhan, 
mereka dibebaskan untuk berfokus kepada apa yang 
diinginkan Tuhan. Apakah yang diinginkan Tuhan? 
Dia ingin supaya lebih ramai orang percaya kepada 
Yesus dan kembali untuk membina hubungan dengan 
Dia. 



[14]   APAKAH YANG ANDA BIMBANG? CERITA SEORANG YANG BIMBANG   [15]

Keinginan ini perlu menjadi keinginan kita juga. 
Tetapi segala ini tidak akan berlaku jika kita terlebih 
dahulu terganggu oleh kebimbangan kita. Ini bukan 
bererti kebimbangan kita tidak penting atau serius. 
Semua itu penting dan Tuhan tahu tentangnya. Tetapi 
Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk kita 
berbanding usaha kita sendiri. Dia mengasihi kita dan 
akan menyediakan apa yang kita perlukan. Jika kita 
dapat pertama-tama menyerahkan kebimbangan kita 
kepada-Nya, kita akan mula melihat Dia sungguh dapat 
diharapkan. Kemudian apabila kita bertumbuh dalam 
keyakinan, melihat hidup kita ada di dalam tangan-Nya, 
kita pun dapat berkongsi keyakinan kita dengan orang 
lain. Dengan cara ini kita akan turut memahami kasih-
Nya bagi orang yang masih belum mengenal Dia.
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Cerita seorang  
  yang bimbang

Kami menerima cerita ini daripada seorang 
yang bergelut dengan perasaan bimbang 
dan resah. Dengan Tuhan sebagai tumpuan 

utama mereka, orang ini memberitahu kita 
bagaimana mereka menemukan jalan yang lebih baik 
untuk menghadapi tekanan hidup mereka:

“Tuhan mencabar saya tentang kebimbangan 
menerusi Filipi 1:6: ‘Allah, yang sudah memulakan 
pekerjaan yang baik pada diri kamu, akan 
meneruskannya sehingga selesai pada Hari Kristus 
Yesus datang kembali.’ Saya segera menyedari proses 
untuk menjadi serupa dengan Yesus bukan dengan 
mengambil enam pelajaran pantas atau selama 
6 bulan, tetapi berterusan sehingga kita bersama 
dengan Dia di syurga. 

 “Tuhan menunjukkan kepada saya empat disiplin 
yang mempunyai impak besar dalam hidup saya: doa, 
baca, harap dan taat. Baca Alkitab. Bercakap (doa) 
dengan Tuhan (Ini bukan sekadar doa selama 5 minit 
di sini kemudian 5 minit di sana. Bercakap dengan 
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Tuhan merupakan satu gaya dan kebiasaan hidup). 
Berharap pada Tuhan berkenaan perkara-perkara 
yang di luar kawalan kita. Taati Tuhan dalam 
perkara yang kita dapat kawal.

“Empat disiplin ini adalah tentang bergantung 
kepada Tuhan. Tetapi kita mesti mengamalkannya 
dan bukan sekadar tahu tentangnya. Berkat kita 
apabila berada dalam kelemahan dan kehabisan 
segala pertolongan adalah keadaan seperti itu 
menggalak kita datang kepada Tuhan dan meminta 
pertolongan-Nya. 

“Apabila saya mula mengamalkan disiplin-disiplin 
ini dalam hidup, saya mendapati bahawa saya 
dapat mengenal Yesus dengan lebih baik. Dia mula 
membuktikan kepada saya kemampuan-Nya dalam 
perkara-perkara seharian yang saya bimbangkan. 
Oleh sebab saya selalu mengalami pertologan-Nya, 
saya semakin percaya dan berharap kepada-Nya.

“Empat disiplin dalam membaca, berdoa, berharap 
dan mentaati bererti terdapat sesuatu yang saya perlu 
lakukan berhubung kebimbangan saya—menyerahkan 
semuanya kepada Tuhan. Apabila saya berbuat 
demikian, Tuhan melakukan pekerjaan-Nya dalam 
hidup saya. Saya mula menyedari alasan saya untuk 
berasa bimbang semakin berkurangan. 
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“Walaupun kita mungkin berfikir kita melakukan 
sesuatu untuk Tuhan: membuat orang tertarik dengan 
kesaksian kita yang kuat dalam Tuhan. Namun kita 
mungkin menyebabkan mereka terlepas harapan 
bahawa Tuhan juga mempunyai rancangan untuk 
mereka. Ini kerana tindak 
balas mereka terhadap 
kekuatan bukanlah, “Oh, 
inilah jawapan yang saya 
perlukan!” Sebaliknya 
mereka akan berkata, 
“Keadaan saya tidak 
akan menjadi seperti 
dia.” Tetapi apabila 
mereka melihat seorang 
yang lemah telah 
belajar untuk menjadi 
kuat dan masih belajar 
menerima kekuatan 
daripada Tuhan, mereka 
akan dipenuhi dengan 
harapan. Mereka akan berkata, “Wah! Kalau harapan 
terjadi dalam hidup mereka, mungkin saya juga boleh 
mengalaminya seperti mereka!” 

Percaya  
kepada Tuhan 
untuk perkara-

perkara yang kita 
tidak dapat kawal.  

Taati Dia dalam 
perkara-perkara 
yang kita dapat 

kawal.
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Jika anda bergelut dengan kebimbangan atau 
keresahan, beritahu seorang pemimpin gereja atau 
seorang Kristian yang anda kenali supaya mereka boleh 
berdoa untuk anda. Mereka akan dapat menolong 
anda mengubah kebimbangan kepada sesuatu yang 
membawa anda mendekati dan bergantung pada 
Tuhan, bukan membawa anda menjauhkan diri 
daripada-Nya.
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Nota

[19]
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Nota


