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untuk turut terlibat dalam 
penderitaan yang dialami 
oleh negara mereka. Saya 
tidak dapat meninggalkan 
tempat ini sekarang.

 Dalam keadaan-keadaan 
seperti ini, kita merujuk 
kepada Alkitab untuk 
mendapatkan kekuatan dan 
bimbingan. Kita mendapati 
bahawa ada banyak yang 
ingin dikatakannya kepada 
kita. Buku kecil ini adalah 

SELEPAS 
TSUNAMI 

aya menulis buku 
kecil ini beberapa 
hari selepas ombak 

tsunami melanda Sri Lanka, 
yang mengorbankan kira-
kira 40,000 orang di negara 
kami, dan beberapa ratus 
ribu orang kehilangan tempat 
tinggal. Saya sepatutnya 
meninggalkan Sri Lanka 
tepat satu minggu selepas 
tragedi itu, untuk bercuti 
selama 3 bulan dan menulis 
sebuah buku. Kami terlalu 
terkejut dengan bencana ini 
sehingga kami tidak dapat 
berfikir dengan bernas pada 
masa itu. Saya berfikir saya 
masih dapat berangkat, dan 
selama 2 hari saya masih 
membuat persiapan untuk 
berangkat. Tetapi tidak lama 
kemudian, saya dapat berfikir 
dengan lebih jelas, dan kini 
saya sendiri hairan mengapa 
saya masih tergamak 
untuk berangkat! Inilah 
masanya bagi orang Kristian 

Dalam keadaan-
keadaan seperti 
ini, kita merujuk 
kepada Alkitab 

untuk mendapatkan 
kekuatan dan 

bimbingan. Kita 
mendapati bahawa 
ada banyak yang 

ingin dikatakannya 
kepada kita.
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hasil renungan saya yang 
berdasarkan Alkitab, akan 
apa yang seharusnya dibuat 
oleh orang Kristian di Sri 
Lanka pada masa ini. Saya 
telah menyemak semula 
bahan saya yang mula-
mula agar tulisan ini dapat 
melayani sesiapa sahaja yang 
menghadapi apa pun jenis 
krisis yang berat.

MASA UNTUK 
MERATAP 

lkitab berkata, 
ada “waktu untuk 
menangis dan waktu 

untuk tertawa, waktu untuk 
berkabung dan waktu untuk 
menari” (Pengkhutbah 
3:4). Masa selepas tsunami 
ini memang waktu untuk 
menangis dan meratap.
 Ada beberapa bahagian 
ratapan yang penting di 
dalam Alkitab apabila 
umat Tuhan yang setia 
bersedih atas perkara yang 
sedang dialami, dan mereka 
bertanya kepada Tuhan akan 

sebabnya Dia mengizinkan 
perkara seperti itu berlaku 
kepada mereka. Beberapa 
ratapan itu diluahkan oleh 
peribadi-peribadi yang 
telah menderita. Ratapan 
yang lain diluahkan oleh 
beberapa orang yang 
mencintai bangsa mereka dan 
meratapi kesengsaraannya. 
Ada sebuah kitab di dalam 
Alkitab, iaitu kitab Ratapan, 
yang khusus meratapi 
penderitaan negara. Yeremia 
berseru, “Alangkah baiknya 
jika kepalaku seperti perigi 
yang penuh dengan air, dan 
mataku seperti pancuran 
yang terus mengalir, supaya 
aku dapat menangis siang 
dan malam, meratapi orang 
sebangsaku yang dibunuh 
lawan” (Yeremia 9:1). Dia 
mahu menangis kerana 
kesakitan di dalam jiwanya. 
Kata-kata Yeremia selepas 
kenyataan itu menunjukkan 
bahawa tangisan itu akan 
membantu dalam pemulihan 
jiwanya.

AA
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kita mendapati orang 
menyatakan kesedihan 
mereka dengan beberapa 
cara seperti berpuasa (2 
Samuel 1:12), memakai 
kain guni (Kejadian 
37:34; 2 Samuel 3:31) dan 
menaburkan abu (Ester 4:1-
3; Yeremia 6:26; 25:34). 

 Sementara kita bergelut 
dengan penderitaan yang 
berlaku atas keluarga, 
masyarakat, atau negara 
kita, tindakan untuk 
meluahkan kesedihan akan 
membantu melepaskan 
tekanan, dan menolong 
kita menjadi lebih berguna 
kepada bangsa kita.
 Begitulah yang berlaku 
kepada Nehemia. Apabila 
dia mendengar tentang 
keadaan kota Yerusalem 
yang amat menyedihkan, 
dia menangis, meratap, 
berpuasa, dan berdoa 
selama beberapa hari 
sehingga raja melihat 
bahawa raut mukanya 
menunjukkan tanda-tanda 
kesedihan yang mendalam. 
Tetapi selepas masa ratapan 
itu selesai, dia bertindak dan 
menjadi wira kebangsaan. 
Gaya kepemimpinannya 
yang bijak masih digunakan 
hampir 2,500 tahun 
kemudian, sebagai teladan 
kepemimpinan.
 Dalam Alkitab, 

Sementara kita  
bergelut dengan 

penderitaan 
yang berlaku 
atas keluarga, 

masyarakat, atau 
negara kita, tindakan 

untuk meluahkan 
kesedihan akan 

membantu 
melepaskan tekanan,  

dan menolong 
kita menjadi lebih 
berguna kepada 

bangsa kita.
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Kita perlu mencari jalan 
untuk meluahkan ratapan 
yang sesuai dengan budaya 
kita sendiri. Tentu sekali 
berpuasa dan berdoa untuk 
keluarga, gereja, masyarakat, 
atau bangsa sangat diingini 
pada waktu bencana 
berlaku. Di Sri Lanka, orang 
mengibarkan bendera putih 
sebagai tanda berkabung. 
Setiap budaya mempunyai 
penyataan kesedihan yang 
tersendiri.

 Kristian Protestan mula-
mula datang ke Sri Lanka 
melalui usaha para mubaligh 
dari Eropah Barat. Menurut 
sejarah, para mubaligh 
tersebut tidak menyatakan 

emosi mereka di hadapan 
umum. Oleh itu, di Sri Lanka 
pada masa ini, kita daripada 
golongan Protestan tidak 
mempunyai tradisi yang 
menyatakan perkabungan 
di hadapan umum. Kita 
seharusnya lebih mencontohi 
para balu yang menghadiri 
pengebumian Dorkas di 
dalam Kisah Rasul 9.39: 
“Sambil menangis semua 
balu di situ mengerumuni 
Petrus dan menunjukkan 
pakaian dan jubah yang 
telah dijahit oleh Dorkas 
bagi mereka, semasa dia 
masih hidup.”
 Kita perlu berfikir dengan 
dalam-dalam tentang cara 
menyatakan ratapan kita 
yang sesuai dengan budaya, 
dan ratapan yang selaras 
dengan ajaran Alkitab 
kepada saudara dan saudari 
seiman kita.

Kita perlu  
mencari jalan  

untuk meluahkan  
ratapan yang  
sesuai dengan 

budaya kita sendiri.
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adalah terus-menerus 
percaya kepada-Nya. Kita 
sering melihat hal ini dalam 
kitab Mazmur (misalnya, 
Mazmur 73).

 Percaya kepada 
kedaulatan Tuhan pada 
waktu bencana. Ini 
menolong kita mengelak 
daripada berasa putus 
asa semasa menghadapi 
pergelutan. Kita mesti 
bersandar pada janji Tuhan 
yang menyatakan bahawa 
meskipun tragedi itu amat 
dahsyat, Dia masih boleh 
memberikan sesuatu yang 

Percaya kepada 
kedaulatan Tuhan 

pada waktu 
bencana.   

Ini menolong kita  
mengelak daripada 
berasa putus asa 

semasa menghadapi 
pergelutan.

MASA UNTUK 
BERTANYA 
MENGAPA

BERGELUT UNTUK
MEMAHAMI 
KEDAULATAN 
TUHAN 
Pertanyaan akan sebabnya 
sesuatu yang dahsyat 
berlaku adalah salah 
satu bentuk ratapan yang 
berdasarkan Alkitab. Alkitab 
menggesa kita bergelut 
dengan pertanyaan ini 
sambil memberikan contoh 
daripada tokoh-tokoh seperti 
Ayub, Yeremia, dan para 
pemazmur. Lama sekali Ayub 
bergelut untuk memahami 
perkara-perkara yang 
berlaku di sekelilingnya. 
Biasanya, pada akhir masa 
pergelutan itu, umat Tuhan 
mengesahkan bahawa oleh 
sebab Tuhan itu berdaulat 
dan yang Maha Tahu akan 
perkara yang sedang berlaku, 
maka tindak balas paling 
bijak yang dapat kita lakukan 
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baik kepada orang yang 
mengasihi-Nya daripada 
kejadian itu (Roma 8:28).
 Sudut pandangan 
terhadap kedaulatan 
Tuhan ini mungkin tidak 
datang dengan serta-merta. 
Kadang-kadang kita perlu 
bergelut dengan Tuhan untuk 
mengerti perkara ini. Doa 
dan renungan akan Firman-
Nya amat menolong pada 
masa seperti itu (Mazmur 
27). Kemungkinan kita 
masih sibuk untuk cuba 
memulihkan keadaan 
selepas bencana atau 
melayani orang yang  
ditimpa langsung oleh 
bencana tersebut. Tetapi 
kita mesti mencari masa 
untuk bergaul dengan Tuhan 
dan Firman-Nya. Inilah 
sebabnya umat Tuhan 
mesti sentiasa berkumpul 
untuk beribadah kepada-
Nya, meskipun keadaannya 
sangat sukar. Apabila kita 
beribadah bersama-sama, 
kita menumpukan perhatian 
kepada hakikat yang 

kekal, yang mengingatkan 
kita tentang kedaulatan 
Tuhan. Pendedahan kepada 
kebenaran ini menolong kita 
untuk mengusir kemuraman 
yang meliputi kita, dan 
memberi kita kekuatan 
supaya bersandar kepada 
Tuhan sebagai penjaga kita. 
Setelah dihiburkan oleh 
Tuhan dan Firman-Nya, 
kita dikuatkan dan rela 
berkorban untuk melayani 
orang lain yang menderita.

TURUT MERINTIH 
DENGAN 
PENCIPTAAN 
Kita mesti ingat bahawa 
setelah Adam dan Hawa 
berdosa terhadap Tuhan, 
dosa masuk ke dalam dunia 
dan alam semesta hilang 
keseimbangannya. Alkitab 
menggambarkan penciptaan 
kini terkutuk (Kejadian 
3:17; Roma 8:20). Oleh itu, 
bencana alam akan terus 
terjadi sehingga Tuhan 
menjadikan syurga yang baru 
dan bumi yang baru (2 Petrus 
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3:13; Wahyu 21:1). Paulus 
berkata bahawa “sehingga 
saat ini alam semesta 
merintih kesakitan seperti 
kesakitan yang dialami 
wanita yang bersalin” (Roma 
8:22). Lalu dia berkata 
bahawa orang yang mengenal 
Kristus, juga turut merintih 
(ayat 23). Selepas bencana 
seperti tsunami, dengan jelas 
kita sudah melihat rintihan 
penciptaan dan juga rintihan 
umat Tuhan. 
 Orang Kristian mesti 
belajar bagaimana untuk 
merintih. Jika tidak, apabila 
masalah timbul di tempat 
yang kita dipanggil Tuhan 
untuk melayani, mungkin kita 
akan dicubai untuk melarikan 
diri daripada kehendak 
Tuhan dan pergi ke tempat 
yang lebih selamat. Rintihan 
membantu kita menangani 
keadaan yang sukar.
 Rintihan yang tersebut 
dalam Roma 8 digambarkan 
“seperti kesakitan yang 
dialami wanita yang bersalin” 
(ayat 22). Para wanita 

sanggup menahan kesakitan 
bersalin yang teruk sekali 
kerana mereka menanti-
nantikan saat yang amat 
membahagiakan apabila 
mereka melahirkan anak.
 Demikian juga, rintihan 
kita mengingatkan kita akan 
kesudahan yang penuh 
kemuliaan yang pasti akan 
datang (rujuk 2 Korintus 
5:2-4). Hal ini menolong 
kita supaya tidak lari 
daripada keadaan sukar yang 
ditempatkan Tuhan. Kita 
dapat menahan kesakitan 
kerana kita tahu bahawa 
penyelamatan kekal di syurga 
pasti datang.
 Rintihan juga 
menghilangkan kepahitan 
terhadap kesakitan yang 
telah kita alami. Kita mesti 
belajar untuk merintih di 
hadapan Tuhan dan umat-
Nya, dan tidak menyimpan 
dalam hati kita. Apabila 
kita berbuat begitu, kita 
meluahkan kesakitan dan 
melepaskan tekanan yang 
sudah terkumpul kerana 
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pengalaman kita yang 
sangat menyakitkan. Dengan 
itu, kepahitan akan sukar 
bertumbuh.
 Rintihan kita juga 
mengizinkan Tuhan untuk 
menghiburkan kita, sama 
ada secara peribadi ataupun 
melalui teman-teman kita. 
Apabila kita benar-benar 
dihiburkan, kita tidak boleh 
berasa pahit lagi kerana 
kita mengalami kasih yang 
melenyapkan kemarahan 
yang menjadi punca 
kepahitan.
 Oleh itu, semasa negara 
kita Sri Lanka merintih 
kerana tsunami, kita juga 
merintih secara peribadi. 

Kita mesti belajar  
untuk merintih di 

hadapan Tuhan dan 
umat-Nya dan tidak 

menahannya di  
dalam diri kita.

Sebahagian daripada 
rintihan kita adalah bertanya 
kepada Tuhan sebabnya 
perkara seperti itu berlaku, 
walaupun jauh di lubuk hati, 
kita mempunyai keyakinan 
bahawa Tuhan tetap 
mengawal dunia-Nya.

TUHAN  YANG 
MERINTIH 
Salah satu ajaran Alkitab 
yang sangat mengagumkan 
tentang Tuhan adalah 
sewaktu  kita merintih, Dia 
juga merintih bersama dengan 
kita (Roma 8:26). Tuhan tahu 
apa yang telah kita lalui, dan 
Dia merasai kesakitan kita. 
Alkitab menyatakan bahawa 
apabila Israel menderita, 
Tuhan juga menderita (Yesaya 
63:9). Sebenarnya, Dia 
meratapi dan menangisi orang 
yang tidak pun mengakui 
Dia (Yesaya 16.11; Yeremia 
48:31). Hal ini amat berlainan 
daripada pendapat umum 
yang menganggap bahawa 
Tuhan itu jauh dan tidak 
terlibat dalam segala sesuatu.
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 Rintihan Tuhan tidak 
seharusnya memeranjatkan 
kita, kerana kita mendapati 
bahawa apabila Yesus (iaitu 
Tuhan sendiri) tinggal di 
dunia, Dia juga merintih 
atas kesakitan dunia ini. 
Dia menangisi Yerusalem 
kerana kedegilan mereka 
dan atas hukuman yang 
akan menimpa mereka 

(Lukas 19:41-44). Dia juga 
menangis di kubur sahabat-
Nya, Lazarus, semasa Dia 
datang untuk bersama-sama 
orang lain yang berada di situ 

(Yohanes 11:33-35). Oleh 
itu, kita dapat menyimpulkan 
bahawa Tuhan menangis 
bersama-sama orang yang 
menangis di Sri Lanka.
 Tangisan Tuhan memberi 
kita satu alasan yang kuat 
supaya tidak berasa ragu-
ragu untuk menangis. Tetapi 
hal yang lebih penting 
adalah apabila kita sedar 
bahawa Tuhan juga merintih 
bersama dengan kita, kita 
akan mendapati sukar 
untuk marah terhadap Dia 
atas kejadian yang telah 
melanda kita. Kesedaran 
ini juga membuat kita lebih 
selesa untuk datang kepada-
Nya dan mendapatkan 
penghiburan apabila kita 
berasa bingung.

ADAKAH KEJADIAN 
INI SUATU 
HUKUMAN? 
Soalan yang sering ditanya 
adalah sama ada bencana 
yang dahsyat ini merupakan 
hukuman daripada Tuhan. 
Ada juga sebilangan orang 

Apabila kita sedar 
bahawa Tuhan juga 
merintih bersama 
dengan kita, kita 
akan mendapati 

sukar untuk marah 
terhadap Tuhan atas 
kejadian yang telah 

melanda kita.
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berkata bahawa inilah 
hukuman atas orang yang 
telah menganiaya orang 
Kristian. Penyataan seperti 
itu amat diragukan apabila 
kita menyedari bahawa 
ribuan orang Kristian yang 
baik-baik juga turut terbunuh 
bersama dengan orang lain 
di negara kita.
 Gereja-gereja di Sri 
Lanka biasanya dihadiri 
oleh paling banyak orang 
pada hari Krismas. Tsunami  
melanda pada hari selepas 
Krismas, semasa kebaktian 
berlangsung. Kehadiran di 
kebanyakan gereja agak 
kurang kerana orang sudah 
menghadiri gereja untuk 
perayaan Krismas pada 
hari sebelumnya. Saya tahu 
bahawa ada orang yang 
berada di gereja terselamat 
(kerana tempat letaknya 
gereja itu) malah orang 
yang tinggal di rumah 
terbunuh. Tetapi saya juga 
tahu bahawa hampir semua 
anggota sebuah gereja yang 
setia kecuali tiga orang, 

terbunuh semasa menghadiri 
kebaktian (kebanyakannya 
wanita dan anak-anak), 
tetapi kaum lelaki yang tidak 
pergi ke gereja terselamat.
 Ketika Yesus datang 
ke dunia, Dia mengalami 
penderitaan seperti yang 
dialami oleh semua orang 
lain. Itulah aspek penting 
dalam penjelmaan-Nya 
sebagai manusia. Dengan 
cara yang sama, pengikut 
Yesus pun perlu menderita 
bersama-sama orang lain 
yang sama dengan mereka. 
Dalam pemulihan selepas 
tsunami, kita semua 
mendapat peluang untuk 
melakukan hal yang sama. 
Inilah keistimewaan bagi 
kita sebagai orang Kristian 
untuk menderita dengan 
orang lain kerana bencana. 
Kita disatukan dengan orang 
senegara kita yang sedih.
 Komen yang diberikan 
oleh Yesus tentang dua 
bencana yang berlaku 
dalam zaman-Nya amat 
membantu apabila 
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direnungkan. Dia baru 
sahaja bercakap tentang 
hukuman, dan beberapa 
orang mengingatkan Dia 
mengenai satu peristiwa 
apabila beberapa orang 
Galilea dibunuh oleh 
Pilatus semasa mereka 
mempersembahkan korban 
persembahan. Mungkin 
mereka menganggap tragedi 
ini sebagai contoh hukuman 
Tuhan. Tetapi Yesus tidak 
bersetuju dengan pendapat 
mereka. Sebaliknya, Dia 
berkata, “Tidak! Tetapi 
ingatlah, kecuali kamu 
bertaubat daripada dosa, 
kamu semua akan binasa 
seperti mereka” (Lukas 13:3). 
Kemudian Yesus menyebut 
suatu tragedi lain, apabila 
menara runtuh dan 18 orang 
telah terbunuh. Sekali lagi 
Dia berkata bahawa kecuali 
mereka bertaubat, kalau 
tidak mereka “semua akan 
binasa seperti mereka” (ayat 
5). Pengulangan amaran 
yang sama dalam ayat 3 dan 
5 menambah lagi nada yang 

mendesak.
 Tujuan kata-kata Yesus 
adalah penjelasan bahawa 
tragedi seharusnya menjadi 
amaran kepada kita; jika 
kita tidak bertaubat, kita 
akan menghadapi akibat 
yang lebih berat. Dalam 
hal yang sama, kejadian 
seperti tsunami memberi kita 
semua amaran yang amat 
penting. Kejadian-kejadian 
seumpama itu seharusnya 
membuat kita sedar dan 
mengingatkan betapa 
lemahnya kita. Adakah 
kita bersedia menghadapi 
kematian dan hukuman 
yang menyusul? Peristiwa 
seperti itu sepatutnya 
membuat kita tunduk dengan 
rendah hati kepada Tuhan 
yang berkuasa atas segala 
sesuatu, bahkan atas alam 
semula jadi.
 Kita mesti ingat bahawa 
kebanyakan kenyataan 
tentang hukuman dalam 
Alkitab ditujukan kepada 
umat Tuhan. Hanya sedikit 
yang ditujukan kepada orang 
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bukan Kristian. Kita tahu 
bahawa orang akan dihukum 
kerana pemberontakan 
mereka terhadap Tuhan. Dan 
kita mesti berusaha sedaya 
upaya untuk menunjukkan 
kepada mereka bagaimana 
mereka dapat diselamatkan 
daripada hukuman. Tetapi 
memang berbahaya bagi 
kita untuk berkata bahawa 

sesuatu kejadian itu adalah 
hukuman atas musuh 
kita. Ini lebih wajar bagi 
kita untuk tetap mengikut 
perintah yang jelas dalam 
Alkitab supaya mendoakan 
(Matius 5:44) serta 

memberkati (Roma 12:14) 
orang yang menganiaya kita.
 Selepas tsunami, 
sekumpulan orang Kristian 
yang telah dianiayai 
oleh pemimpin suatu 
institusi, pergi ke kawasan 
institusi itu dan membantu 
membersihkan tempat itu. 
Pemimpin tersebut amat 
terharu dengan perbuatan 
orang Kristian sehingga dia 
memohon maaf kepada 
mereka atas apa yang 
pernah dilakukannya 
terhadap mereka.
 Saya telah mendengar 
orang Kristian berkata 
dengan nada kemenangan 
bahawa Tuhan memukul 
bangsa-bangsa yang 
melawan Dia. Saya ingin 
berkata kepada mereka 
bahawa menurut Alkitab, 
Tuhan bersedih kerana orang 
yang dihukum-Nya (Yesaya 
16:9; Yeremia 48:32-36; 
Hosea 11:8-9). Oleh itu, 
seandainya tsunami itu 
adalah hukuman daripada 
Tuhan sekalipun, kita 

Kejadian seperti 
tsunami … 
seharusnya 

membuat kita sedar 
dan mengingatkan  

betapa  
lemahnya kita.
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seharusnya meratap—bukan 
bercakap itu seolah-olah 
suatu kemenangan.
 Yeremia bernubuat 
bahawa orang Yahudi 
akan dihukum kerana 
pemberontakan mereka 
terhadap Tuhan. Lalu 
mereka menganiaya 
Yeremia kerana nubuat 
itu. Tetapi apabila mereka 
dihukum, dia tidak berkata 
dengan gembira bahawa, 
“Saya sudah memberi 
amaran!” Dia meratapi 
bangsanya (Yeremia 9:1). 
Sebenarnya, sebelum 
hukuman dijatuhkan, 
Yeremia tahu bahawa dia 
akan sangat sedih jika 
mereka tidak bertaubat. 
Katanya, “Jika kamu tidak 
mahu mendengarkan 
Dia, aku akan menangis 
dengan diam-diam kerana 
keangkuhan kamu. Aku 
akan menangis dengan pilu, 
air mataku akan berlinang 
kerana umat Tuhan telah 
ditawan musuh” (Yeremia 
13:17).

 Oleh itu, satu caranya 
kita memberkati orang 
yang melukai kita adalah 
mengikut contoh Yeremia, 
berusaha sedaya upaya 
untuk mempersiap mereka 
dan semua orang, untuk 

Ada orang bertanya 
sebabnya mereka 
tidak diberikan 
amaran tentang 

tsunami,  
jika para pakar  
tahu bahawa ia 
akan melanda.  

Semoga kita tidak 
dipersalah kerana 
lalai memberikan  
amaran kepada  
orang tentang 

hukuman Tuhan  
yang akan datang.
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berdiri di hadapan Pencipta 
mereka pada masa 
penghukuman yang akan 
datang.
 Ada orang bertanya 
sebabnya mereka tidak 
diberikan amaran tentang 
tsunami jika para pakar tahu 
bahawa ia akan melanda. 
Semoga kita tidak dipersalah 
kerana lalai memberikan 
amaran kepada orang 
tentang hukuman Tuhan 
yang akan datang.

MASA UNTUK 
BEKERJA

agi orang Kristian, 
setiap bencana 
merupakan panggilan 

untuk bertindak. Oleh sebab 
kita dikuatkan oleh kasih 
Tuhan (2 Korintus 5:14) dan 
diberi kuasa oleh Roh Allah 
(Kisah 1:8), maka dengan 
uniknya, kita dilengkapi 
untuk memberikan pengaruh 
yang besar terhadap orang 
yang menderita.

 Apabila bencana 
menimpa, orang Kristian 
sepatutnya bertindak 
dengan serta-merta. Apabila 
orang Kristian yang mula-
mula mengetahui tentang 
keperluan dalam masyarakat 
mereka, dengan serta-
merta mereka bertindak 
untuk memenuhi keperluan 
tersebut (Kisah 4:34-37). 
Apabila gereja yang muda di 
Antiokhia mendengar tentang 
kebuluran yang berlaku di 
Yerusalem, dengan serta-
merta mereka melakukan 
sesuatu untuk memberikan 
pertolongan (11:28-30). 
Sesuai dengan amalan ini, 
sepanjang sejarah orang 
Kristian sentiasa berada di 
barisan depan dalam operasi 
yang memberi bantuan. 
 Pada hari ini, kita 
mendapati diri kita berada 
dalam keadaan yang sangat 
memerlukan bantuan. Saya 
percaya bahawa kata-kata 
dorongan Paulus kepada 
Timotius dalam 2 Timotius 
2 tentang pelayanan 

BB
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Kristian amat sesuai untuk 
kita renungkan. Marilah 
melihat bahagian ini dan 
menerapkannya kepada 
keadaan kita sendiri.
 Paulus menulis, “Engkau 
juga harus turut menderita 
sebagai askar Kristus 
Yesus yang setia” (ayat 3). 
Paulus menggambarkan 
pelayanan Timotius sebagai 
penderitaan. Kenyataan 
daripada Paulus ini tidak 
seharusnya memeranjatkan 
kita, kerana penderitaan demi 
Injil merupakan sebahagian 
hidup sehari-harinya (lihat 
1 Korintus 15:30-31; Kolose 
1:24-29). Inilah panggilan 
kepada semua orang Kristian 
yang hidup di tengah-
tengah penderitaan—suatu 
panggilan untuk menderita 
dengan berkhidmat kepada 
negara mereka. 
 Orang Kristian yang setia 
mengalami penderitaan 
dalam pelbagai cara 
sementara mereka berusaha 
untuk melayani Tuhan dan 
negara mereka. Kadang-

kadang penderitaan itu 
tidak ketara. Misalnya, 
seorang isteri mungkin perlu 
membenarkan suaminya 
untuk bekerja dengan 
lebih giat lagi dalam 
operasi memberi bantuan. 
Biasanya perkara ini 
membawa ketegangan dalam 
perkahwinan, dan mungkin 
juga menyebabkan isteri 
merasa amat terbeban.
 Seorang lelaki mungkin 
tidak dapat memberikan 
masa yang banyak untuk 
bersama-sama tunangnya 
kerana wanita tersebut 
perlu bekerja lama dalam 
bahagian surat-menyurat 
operasi memberi bantuan. 
Walaupun mereka bersama-
sama, wanita itu mungkin 
berasa penat dan mudah naik 
marah.
 Tetapi apabila kita 
menyedari bahawa kita 
menanggung penderitaan 
demi Tuhan, maka ia 
membantu mengurangkan 
kesakitan dan melenyapkan 
perasaan jengkel. 
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Penderitaan yang lain lebih 
ketara—seperti keletihan, 
kurang tidur, dan kritikan 
tentang niat dan cara kita 
melaksanakan perkhidmatan. 

 Dalam ayat-ayat yang 
menyusul ayat 3, Paulus 
menerangkan bagaimana 
Timotius seharusnya turut 
menanggung penderitaan. 
Dia berkata, “Seorang 
askar yang sedang bertugas 
ingin menyenangkan hati 
komandannya. Dia tidak 

membabitkan diri dengan 
urusan orang awam” (2 
Timotius 2:4). Kemungkinan 
kita harus mengetepikan 
keperluan biasa menurut 
pandangan orang lain, agar 
kita dapat melayani orang 
kita pada masa seperti ini. 
Keadaan yang luar biasa 
dahsyatnya memerlukan 
penyelesaian yang luar 
biasa. Keluarga kita harus 
diberitahu bahawa kita 
semua perlu berkorban jika 
kita mahu melayani negara 
kita semasa krisis ini. 
 Sudah tentunya, 
kehidupan keluarga itu 
penting. Kepentingan untuk 
menjaga keluarga kita 
adalah sesuatu yang tidak 
mungkin diketepikan. Tetapi 
krisis yang berlaku sekarang 
mungkin menyebabkan 
kita mengubah cara untuk 
melakukan beberapa perkara. 
 Misalnya, ulang tahun 
perkahwinan saya seharus-
nya diraikan beberapa hari 
selepas tsunami melanda. 
Anak-anak saya letih, tetapi 

Apabila kita  
menyedari bahawa   
kita menanggung 

penderitaan  
demi Tuhan,  

maka ini membantu 
mengurangkan 
kesakitan dan 
melenyapkan  

perasaan dendam.
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mereka masih bekerja keras 
dalam operasi memberi 
bantuan sehingga jauh 
malam. Isteri saya berat 
hati untuk membelanjakan 
banyak wang untuk suatu 
perayaan, sedangkan ramai 
sekali orang di negara kami 
dalam kekurangan. Kami 
berjaya mengumpulkan 
semua ahli keluarga untuk 
makan malam (kira-kira pada 
pukul 9:30 malam), dan kami 
pergi ke suatu restoran yang 
makanannya sedap tetapi 
harganya murah. Keempat-
empat kami makan makanan 
yang enak dengan harga 
$5.50 sahaja. Oleh sebab 
keadaan kecemasan pada 
masa itu, kami berasa tidak 
patut pergi ke restoran yang 
mahal. Tetapi kami masih 
dapat merayakannya sebagai 
satu keluarga.
 Menurut Paulus, satu lagi 
aspek penderitaan adalah 
bekerja keras seperti seorang 
peladang (2 Timotius 2:6). 
Di bahagian lain, Paulus 
berkata, “Untuk mencapai 

tujuan itu aku bekerja keras 
dengan segala kekuatan 
yang diberi oleh Kristus, dan 
kekuatan itu nyata dalam apa 
yang aku lakukan” (Kolose 
1:29). Ketika kita memikirkan 
panggilan kita yang mendesak 
untuk memberitakan Kristus 
kepada dunia yang hampir 
mati, kita perlu sentiasa 
bekerja keras untuk melayani 
Tuhan sementara kita hidup di 
dunia. Suatu hari kelak, kita 
akan mendapat rehat yang 
sempurna apabila kita pergi 
ke syurga (Wahyu 14:13). 
Sekarang adalah masa untuk 
bekerja. 
 Amy Carmichael, seorang 
tokoh mubaligh kepada anak-
anak yang dibiarkan terlantar 
di India berkata, “Kita 
memiliki kekekalan untuk 
merayakan kemenangan kita, 
tetapi kita hanya mempunyai 
beberapa jam sebelum 
senja untuk memenangi 
jiwa mereka.” Beberapa hari 
selepas tsunami, ramai orang 
Kristian di Sri Lanka sangat 
penat. Keadaan ini tidak dapat 
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dielakkan kerana negara 
kami menghadapi kecemasan 
yang amat berat. 
 Inilah masanya bagi 
kita untuk menderita demi 
bangsa kita, untuk bekerja 
keras, dan tidak menuntut 
beberapa perkara yang biasa 
kita peroleh, agar orang yang 
tidak mempunyai apa-apa 
boleh ditolong. Tidak bekerja 

keras pada masa ini adalah 
suatu kesilapan besar. Amos 
mengutuk orang yang hidup 
mewah dan berseronok 
sedangkan bangsa mereka 
dalam krisis (Amos 6:1-6). 
Daud jatuh dalam dosa pada 
masa raja-raja biasanya pergi 
berperang, tetapi dia pula 
tinggal di rumah (2 Samuel 
11:1). 
 Dalam 2 Timotius 2:8-13, 
Paulus memberitahu Timotius 
tentang berkat-berkat 
yang akan datang jika dia 
menderita dalam pelayanan 
untuk Tuhan. Lihatlah ayat 
11 dan 12: “Jika kita mati 
bersama-sama Dia, kita juga 
akan hidup bersama-sama 
Dia. Jika kita tetap bertabah, 
kita juga akan memerintah 
bersama-sama Dia.” Tetapi 
ada juga amaran di sini: 
“Jika kita menyangkal Dia, 
Dia juga akan menyangkal 
kita. Jika kita tidak setia, Dia 
tetap setia, kerana Dia tidak 
dapat bertentangan dengan 
diri-Nya sendiri” (2 Timotius 
2:12b-13).

Inilah masanya  
bagi kita untuk 
menderita demi 

bangsa kita,  
untuk bekerja  

keras, dan tidak 
menuntut beberapa 
perkara yang biasa 

kita peroleh,  
agar orang yang 
tidak mempunyai 

apa-apa boleh 
ditolong.  
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 Ayat-ayat ini 
mengingatkan kita bahawa 
penghakiman yang akan 
datang adalah suatu hakikat 
yang menggerunkan. Ada 
ganjaran untuk pelayanan 
dan ada hukuman atas 
pelanggaran ajaran Tuhan. 
Kebenaran itu adalah 
sebahagian daripada 
pendekatan Kristian terhadap 
hidup, dan itulah yang 
mempengaruhi segala sesuatu 
yang kita lakukan.
 Suatu hari kelak, kita 
akan melihat bahawa 
segala pengorbanan kita 
adalah berbaloi—dan yang 
terakhir sudah menjadi yang 
terdahulu (Lukas 13:30). 
Itulah sebabnya kita tidak 
seharusnya marah apabila 
orang lain dipuji kerana 
apa yang kita lakukan. 
Itulah sebabnya kita 
sepatutnya rela melakukan 
hal-hal yang seolah-olah 
tidak memberikan apa-
apa ganjaran kepada 
kita di dunia. Tiada kerja 
yang terlalu kecil untuk 

kita, kerana Tuhan akan 
memberi kita kekuatan untuk 
menjadi hamba. Mungkin 
ia melibatkan tugas yang 
membersihkan tandas yang 
kotor, merawat luka yang 
bernanah atau membuang 
sampah. Bukan sahaja kita 
mempunyai kekuatan untuk 
melakukan semua itu, kita 
boleh menganggapnya suatu 
keistimewaan kerana kita 
dapat melakukan kesemua 
perkara itu.
 Saya amat gembira 
melaporkan bahawa sebaik 
sahaja tsunami berlaku, 
ramai orang Kristian 
melakukan tugas-tugas yang 
dianggap kasar dan berat. 
Sebenarnya, beberapa orang 
sukarelawan kami terkejut 

Suatu hari kelak,  
kita akan melihat 
bahawa segala 

pengorbanan kita   
adalah berbaloi.
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apabila orang bercakap 
dengan cara merendah-
rendahkan mereka. Ini 
kerana orang yang bersetuju 
perbezaan kelas sosial yang 
berdosa itu biasa bercakap 
seperti itu kepada orang yang 
menjalankan tugas kasar. 
Para sukarelawan itu terluka 
hati, saya juga marah, tetapi 
saya memuji Tuhan kerana 
mereka terus bekerja. Kasih 
Kristus yang ada di dalam 
kita, identiti kita sebagai 
putera dan puteri kerajaan-
Nya, dan harapan mendapat 
penghormatan semasa kita 
kembali ke syurga kelak, 
telah memberi kita kekuatan 
untuk menjadi hamba dan 
melakukan tugas-tugas yang 
enggan dilakukan oleh orang 
lain. Kadang-kadang bencana 
adalah masa bagi orang 
Kristian melayani orang lain 
seperti hamba!

MASA UNTUK 
BERDOA 

erja yang paling 
berkuasa yang dapat 
dilakukan oleh 

seorang Kristian adalah 
berdoa. Menurut Paulus, 
doa syafaat yang berkesan 
merupakan kerja yang berat 
(Kolose 4:12-13). Pada 
zaman Perjanjian Lama, 
apabila bangsa menghadapi 
krisis, para pemimpin yang 
salih memanggil bangsa 
untuk berdoa, dan sering 
disertai oleh puasa. Berpuasa 
dilaksanakan apabila bangsa 
menghadapi masalah besar 
(2 Samuel 1:12). Apabila 
ramai sekali penyerang asing 
datang untuk melawan Raja 
Yosafat, kita diberitahu 
bahawa dia “takut.” Tetapi 
tindak balasnya yang serta-
merta adalah “berdoa 
kepada Tuhan meminta 
petunjuk. Kemudian baginda 
memerintah penduduk 
negeri supaya berpuasa” (2 
Tawarikh 20:3). Mungkin 

KK
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kita menjangka dia akan 
memanggil tenteranya 
dan menyuruh mereka 
bersiap untuk pergi 
berperang. Sebaliknya, dia 
mengisytiharkan puasa dan 
mengumpulkan bangsa untuk 
berdoa. Hasilnya, Tuhan 
campur tangan dan memberi 
dia kemenangan yang besar.
 Meskipun kita sangat 
sibuk, doa persendirian dan 
berkumpulan seharusnya 
menjadi aspek yang amat 
penting dalam operasi 
memberi bantuan. Keindahan 
doa adalah ia dapat 
dilakukan oleh setiap orang 
Kristian—muda dan tua, 
yang cergas secara jasmani 

dan orang yang terbaring 
di atas katil. Apabila 
krisis kebangsaan atau 
masalah tempatan berlaku, 
para pemimpin Kristian 
seharusnya memanggil umat 
mereka untuk berdoa dan 
berpuasa secara khusus.
 Berikut adalah beberapa 
perkara yang kita seharusnya 
doakan pada masa ini:
• agar rahmat Tuhan 

dicurahkan kepada orang 
yang menderita kerana 
kehilangan harta milik dan 
orang yang dikasihi; 

• agar orang yang 
mengalami trauma yang 
parah dapat dilayani dan 
orang yang kehilangan 
tempat tinggal mendapat 
penyelesaian masalah 
rumah; 

• agar orang yang tinggal 
di khemah-khemah akan 
diberi bekalan yang 
cukup, dan golongan 
yang lemah, seperti kaum 
wanita dan anak-anak, 
akan dilindungi;

• agar orang Kristian 

Kerja yang paling 
berkuasa yang  

dapat dilakukan  
oleh seorang  

Kristian adalah 
berdoa.
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bangkit dan melibatkan 
diri, serta membuat 
pengorbanan dalam 
pelayanan yang berkesan 
pada masa ini; 

• agar gereja dibaharui 
semula untuk membawa 
kemuliaan kepada Tuhan 
melalui tindakan dan 
kesaksian kita demi 
Kristus; 

• agar Tuhan memimpin 
setiap kita mengenai 
caranya kita terlibat dalam 
proses pemulihan negara 
kita; 

• untuk proses memberi 
bantuan serta pemulihan, 
dan kumpulan-kumpulan 
yang terlibat dalam 
proses ini (terutamanya 
organisasi Kristian dan 
gereja-gereja), serta 
pihak pemerintah yang 
bertanggungjawab untuk 
memberikan peruntukan 
dana ke kawasan-kawasan 
yang terlibat; 

• agar amalan rasuah, 
pemborosan, kelemahan 
perancangan, dan apa 

pun yang mengganggu 
operasi memberi bantuan 
dikurangkan;  

• untuk para pemimpin 
politik kita yang membuat 
dasar-dasar yang 
mempengaruhi proses 
pemulihan; 

• agar ada bekalan dan 
dana yang cukup untuk 
tugas yang amat besar 
dalam pemulihan bangsa 
kita; 

• agar melalui tragedi 
ini, keamanan dapat 
dipulihkan di negara kita; 

Meskipun kita 
sangat sibuk,  

doa persendirian 
dan berkumpulan 

seharusnya menjadi 
aspek yang amat 

penting dalam 
operasi memberi 

bantuan.
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• agar kemuliaan Tuhan 
bersinar kepada bangsa 
dengan lebih terang 
daripada dahulu, sehingga 
orang ingin mencari 
Tuhan dan mendapat 
penyelamatan-Nya. 

MASA UNTUK 
MEMBERI 

pabila Agabus 
bernubuat kepada 
gereja di Antiokhia 

bahawa kebuluran akan 
melanda Yerusalem, gereja 
yang muda itu dengan serta-
merta memungut sumbangan 
dan mengirimkannya ke 
Yerusalem (Kisah 11:27-
30). Kemudian, Paulus 
menubuhkan satu tabung 
untuk mengumpulkan 
wang dari beberapa gereja 
di luar Palestina supaya 
memenuhi keperluan gereja 
di Yerusalem (2 Korintus 
8  –9). Memberi kepada orang 
yang kekurangan adalah 
aspek penting dalam agama 
Kristian (Ulangan 15:7-11; 

Matius 5:42; 19:21; Lukas 
12:33; Galatia 2:10;  
1 Timotius 6:18; Ibrani 13:16). 
 Sekaranglah masanya bagi 
umat Tuhan memberikan 
pemilikan untuk membantu 
orang yang menderita. 
Paulus berkata bahawa kita 
mempunyai tanggungjawab 
yang istimewa terhadap 
“orang seiman,” iaitu 
terhadap keluarga rohani 
kita (Galatia 6:10). Oleh itu, 
tanggungjawab pertama kita 
adalah kepada saudara dan 
saudari kita dalam Kristus. 
Tetapi pemberian kita 
seharusnya lebih daripada 
memenuhi keperluan orang 
yang kekurangan. Kita 
seharusnya mengasihi orang 
lain seperti diri kita sendiri. 
Inilah perintah yang muncul 
sebanyak tujuh kali di dalam 
Perjanjian Baru (Matius 
19:19; 22:39; Markus 12:31; 
Lukas 10:27; Roma 13:9; 
Galatia 5:14; Yakobus 2:8).
 Oleh sebab banyak sekali 
wang dan bekalan yang 
datang dari luar negara, 

AA
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mungkin kita mengambil 
kesimpulan yang salah, 
dan berfikir bahawa kita 
sendiri tidak perlu memberi 
kerana pemberian kita 
kecil berbanding dengan 
sumbangan dari luar. Tetapi 
kita mesti ingat bahawa 
kuasa suatu pemberian 
tidak bergantung kepada 
jumlah wang yang diberi. 
Cerita yang disampaikan 
oleh Yesus mengenai balu 
yang mempunyai wang 
kecil itu mengajar kita akan 
kebenaran ini. Meskipun balu 
itu hanya memberikan sedikit 
wang sebagai persembahan 
kepada Rumah Tuhan, Yesus 
berkata, “Ketahuilah, balu 

yang miskin ini memberikan 
persembahan yang lebih 
besar daripada semua orang 
lain” (Markus 12:43).
 Para pemimpin Kristian 
perlu mendorong jemaah 
mereka untuk memberi 
sumbangan, dan mengajar 
mereka bahawa pemberian 
yang kecil pun boleh 
mempunyai kuasa yang 
besar apabila Tuhan bekerja 
melalui mereka. Kita perlu 
memberikan petunjuk yang 
khusus tentang bagaimana, di 
mana, dan bila orang dapat 
memberikan sumbangan. 
Apabila Paulus mendorong 
orang Korintus untuk 
memberi sumbangan kepada 
Yerusalem, dia mengambil 
ruang yang cukup panjang 
di dalam suratnya yang 
kedua kepada mereka, sambil 
berseru kepada mereka untuk 
terlibat dalam tabung ini 
(2 Korintus 8–9). Dia juga 
mengemukakan beberapa 
perancangan yang jelas 
tentang cara pemberian itu 
dikumpulkan dan bagaimana 

Sekaranglah  
masanya bagi umat 
Tuhan memberikan 

pemilikan untuk 
membantu orang  
yang menderita.
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ia digunakan (1 Korintus 
16:1-4). 

MASA UNTUK 
MERANCANG 

urat 1 Korintus 16.1-4 
menunjukkan bahawa 
pengumpulan dan 

pengagihan sumbangan 
haruslah teratur. Prinsip 
ini juga berlaku kepada 
proses pemberian bantuan 
dan pemulihan. Kitab 
Amsal menyatakan 
bahawa peperangan 
sepatutnya dihadapi dengan 
perancangan dan nasihat 
yang teratur, agar strategi 
yang paling bijak dapat 
diikuti (Amsal 20:18; 24:6). 
Prinsip ini juga diterapkan 
kepada persediaan bekalan 
bagi rakyat kita yang 
seumpama “peperangan,” 
yang kini kita turut terlibat. 
Banyak masa, tenaga, dan 
sumber akan dibazirkan 
kerana tiada perancangan 
yang baik. Ramai orang 
yang kekurangan tidak akan 

mendapat bantuan yang 
seharusnya diterima, dan 
ada pula golongan yang 
mendapat lebih daripada 
yang diperlukan. Semua 
itu berlaku kerana tiada 
perancangan.   
 Perancangan amat 
diperlukan apabila kita 
beralih daripada memenuhi 
keperluan yang mendesak 
kepada permulaan proses 
pemulihan. Memang bijak 
bagi kumpulan yang lebih 
kecil untuk bekerjasama 
dengan kumpulan-kumpulan 
yang lain. Inilah peluang 
yang sangat baik bagi 
kita untuk menunjukkan 
kesatuan yang kita miliki 

Kita mesti ingat 
bahawa kuasa  

suatu pemberian  
tidak bergantung  

pada jumlah wang  
yang diberi.SS
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bersama dalam Kristus, 
melalui kerjasama dengan 
gereja-gereja dan kumpulan-
kumpulan lain.

 Gereja-gereja diberkati 
dengan orang yang rela dan 
mampu. Inilah sumber yang 
penting untuk diberikan 
kepada kumpulan-kumpulan 
pakar yang mempunyai 
dana dan kemahiran dalam 
memberikan bantuan dan 
pemulihan, tetapi tidak 
mempunyai cukup tenaga 
manusia. Inilah salah satu 
keadaan yang memerlukan 
penerapan prinsip 
Pengkhutbah 4:9: “Berdua 
lebih baik daripada seorang 
diri, kerana bersama-sama 
mereka dapat bekerja 

dan hasilnya lebih baik.” 
Kebanyakan kita tidak 
dilengkapi atau kurang 
mahir untuk melaksanakan 
tugas dengan berkesan, jika 
kita seorang diri. Oleh itu, 
memang lebih bijak bagi kita 
untuk bekerjasama dengan 
orang lain.
 Mungkin ini juga 
masanya bagi kita untuk 
menunjukkan komitmen 
kepada negara kita dengan 
membantu kumpulan-
kumpulan yang lain, yang 
tidak ada kaitan dengan 
gereja. Kita adalah warga 
dua dunia. Oleh itu, 
semua yang kita lakukan 
di kedua-dua dunia ini, 
kita buat untuk Tuhan dan 
kemuliaan-Nya (1 Korintus 
10:31). Pekerjaan yang kita 
laksanakan di dunia yang 
disebut “sekular,” haruslah 
kita lakukan terutamanya 
bagi Tuhan. Kita boleh 
menganggap pekerjaan kita 
penting kerana pekerjaan itu 
dapat melayani masyarakat 
di mana kita ditempatkan 

Banyak masa, 
tenaga, dan sumber 

akan dibazirkan 
kerana tiada 
perancangan.
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Tuhan untuk menjadi 
saksi-saksi-Nya. Prinsip 
yang sama berlaku apabila 
kita melayani masyarakat 
melalui projek-projek yang 
dianjurkan oleh kumpulan 
kejiranan atau kerajaan.
 Kita seharusnya mencari 
peluang untuk bergabung 
dengan jiran-jiran kita dalam 
projek-projek mereka agar 
kita dapat mewakili Kristus.

 MASA UNTUK 
BERJAGA-JAGA 

alam 2 Timotius 2.5, 
Paulus menggesa 
Timotius untuk 

menanggung penderitaan 
dan bekerja keras, dan dia 
juga mendorong Timotius 
untuk menjadi seperti 
“seorang olahragawan” yang 
“mentaati peraturan” dalam 
perlumbaan. Apabila anda 
berlari dengan pantas, mudah 
sekali untuk tersandung dan 
jatuh. Sedihnya, ramai yang 
telah bekerja keras dalam 
proses memberi bantuan 
telah melanggar beberapa 
peraturan asas yang tidak 
seharusnya berlaku. Oleh itu, 
apabila memberi bantuan, 
kita mesti memastikan 
agar prinsip-prinsip asas 
dalam ajaran Kristian dan 
pelayanan Kristian diikuti.
 Misalnya, dalam keadaan 
yang amat mendesak dan 
sibuk, mungkin kita akan 
lupa mengambil masa 
peribadi dengan Tuhan 

DD

Kita adalah  
warga dua dunia. 
Oleh itu, semua 

yang kita lakukan 
di kedua-dua 

dunia ini, kita buat 
demi Tuhan dan 
kemuliaan-Nya.
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atau bersama dengan isteri/
suami dan anak-anak. Tetapi 
kegagalan berbuat demikian 
tidak seharusnya dibiarkan 
berterusan untuk masa yang 
lama.  
 Jika kita meninggalkan 
masa peribadi dengan 
Tuhan untuk masa yang 
lama, kesihatan rohani kita 
akan terjejas. Jika kita tidak 
mengambil masa bersama 
dengan isteri/suami dan 
anggota keluarga kita untuk 
masa yang lama, akibatnya 
adalah keluarga yang tidak 
sihat. Jika kita terus-menerus 
tidak cukup tidur dan bekerja 
terus tanpa rehat, maka 
tubuh dan emosi kita akan 
terganggu dengan parah, 
sehingga kita lemah dan 
perangai pun menjadi tidak 
menentu.
 Selepas sahaja berlakunya 
suatu kecemasan, mungkin 
kita harus bekerja dengan 
sedaya upaya tanpa rehat. 
Tetapi tidak lama lagi kita 
perlu mengikut rutin untuk 
berehat dan membuat 

renungan di tengah-tengah 
kesibukan. Rutin ini juga 
merangkumi rehat satu hari 
dalam satu minggu untuk 
tetap mengikut prinsip rehat 

Sabat. Hal ini berkaitan 
dengan semua orang yang 
terlibat dalam pelayanan 
meringankan penderitaan. 
Misalnya, orang yang 
menjaga orang yang dikasihi 
secara penuh masa mesti 
memastikan agar mereka 
mengambil masa untuk 
berehat dan bersekutu 
dengan Tuhan. Jika tidak, 
mereka akan menjadi jengkel, 

Jika kita 
meninggalkan  
masa peribadi 
dengan Tuhan  
untuk masa  
yang lama,  

kesihatan rohani  
kita akan terjejas.
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bahkan hilang keberkesanan 
dalam hal memberikan 
penjagaan. 
 Akibat bekerja terus-
menerus tanpa rehat dan 
penyegaran rohani adalah 
kehilangan sukacita, berasa 
jengkel, bahkan mengalami 
kemurungan. Dalam bukunya 
The New Testament Image 
Of The Ministry (Grand 
Rapids: Baker, 1974, hal. 
133), W. T. Purkiser memetik 
kata-kata seseorang yang 
terlibat dalam kaunseling, 
yang menyatakan bahawa 
kes kemurungan sering 
bermula dengan keletihan.
 Oleh sebab sukacita ialah 
ciri asas seorang  Kristian 
dikuasai oleh Roh Kudus 
(Galatia 5:22), maka apabila 
orang kehilangan sukacita, 
mereka berhenti berkelakuan 
sebagai orang Kristian. 
Sukacita inilah yang memberi 
kita kekuatan (Nehemia 
8:10). Ini menolong kita tetap 
melayani Tuhan dengan 
bersemangat walaupun 
keadaan amat sukar.

 Kadang-kala kita mungkin 
menangis kerana sedih atas 
sesuatu kejadian, tetapi 
jauh di lubuk hati, kita 

mempunyai sukacita Tuhan 
dalam hidup kita. Ini kerana 
di tengah-tengah kesedihan, 
kita menikmati persekutuan 
dengan Dia yang kita saling 
mengasihi.
 Salah satu fakta yang 
menyedihkan dalam sejarah 
operasi memberi bantuan 
adalah perbuatan dosa 
seksual dan dosa lain yang 
banyak kali dilakukan oleh 

Akibat bekerja  
terus-menerus   

tanpa rehat dan 
penyegaran rohani 
adalah kehilangan 

sukacita,  
berasa jengkel,   

bahkan mengalami 
kemurungan.
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pekerja-pekerja dalam 
operasi ini. Ramai keluarga 
telah dirosakkan dengan 
begitu parah kerana salah 
seorang anggotanya menjadi 
pekerja yang memberi 
bantuan. Ramai pekerja pula 
sudah menjadi terlalu penat 
sehingga tidak mungkin 
terlibat dalam operasi 
memberi bantuan lagi.
 Keadaan ini sama dengan 
apa yang kita nampak dalam 
keluarga yang mempunyai 
anak yang sakit tenat. Sering 
kali pasangan suami isteri 
akan bercerai setelah mereka 
sampai ke penghujung krisis 
mereka yang lama. Mereka 
berdua terlalu terlibat dalam 
pekerjaan yang berat untuk 
menjaga anak itu sehingga 
mereka tidak mengambil 
masa untuk meneguhkan 
perhubungan perkahwinan. 
Mereka berdua bekerja keras 
sepanjang masa anak mereka 
sakit, tetapi sebaik sahaja 
anak itu meninggal, mereka 
mendapati bahawa mereka 
berdua tidak lagi intim.

 Oleh itu, dalam keadaan 
kecemasan, “Berhati-hatilah 
dengan dirimu sendiri” (1 
Timotius 4:16). Kita mudah 
menjadi lalai apabila kita 
letih. Mudah sekali kita jatuh 
dalam masa-masa seperti 
itu. Oleh itu, kita perlu 
lebih berjaga-jaga terhadap 
kehidupan peribadi semasa 
kita letih.
 Kita juga perlu berjaga-jaga 
terhadap kelakuan profesional 
kita. Paulus memberi amaran 
bahawa jika kita bekerja 
dengan cara yang tidak 
menyenangkan hati Tuhan, 
kerja kita akan dianggap-
Nya tidak berguna, dan akan 
dibakar serta dirosakkan pada 
penghakiman akhir  
(1 Korintus 3:12-15). Berikut 
adalah beberapa kesilapan 
profesional yang perlu kita 
berjaga-jaga.
• Kita mesti berjaga-

jaga agar tidak terlalu 
membesar-besarkan kerja 
yang sedang kita lakukan, 
atau menggunakan laporan 
kita untuk mendatangkan 
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kemuliaan kepada diri 
sendiri. Kemuliaan 
daripada pekerjaan kita 
dimiliki oleh Tuhan sahaja  
(Mazmur 115:1; Yesaya 
48:11). Kita perlu sentiasa 
berhati-hati terhadap 
kemungkinan sesuatu 
perbuatan yang matlamat 
utamanya adalah untuk 

mendatangkan kemuliaan 
kepada diri sendiri dan 
organisasi kita. 

• Kita juga mesti berjaga-
jaga tentang cara kita 
menggunakan sumbangan 
yang kita terima. 
Walaupun ada banyak 
pekerjaan yang harus 
dilakukan dengan cepat, 
kita tidak boleh melanggar 
prinsip pengurusan tabung 
yang dianggap wajar 
di dalam negara kita. 
Sedihnya, ramai penipuan 
telah dilakukan semasa 
operasi memberi bantuan. 
Sebahagiannya bermula 
dengan kesilapan yang 
dilakukan oleh beberapa 
individu yang berniat baik 
di sepanjang prosedur.

• Kemusnahan yang 
diakibatkan oleh tsunami 
telah mewujudkan 
keperluan yang 
amat besar. Oleh itu, 
sumbangan yang besar 
telah sampai untuk 
memenuhi keperluan 
tersebut. Mungkin kita 

Paulus memberi 
amaran bahawa  
jika kita bekerja 

dengan cara  
yang tidak 

menyenangkan  
hati Tuhan,  

kerja kita akan 
dianggap-Nya  
tidak berguna,  

dan akan dibakar 
serta dirosakkan 

pada penghakiman 
akhir. 
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akan tergoda untuk 
menggunakan sebahagian 
sumbangan itu supaya 
mendapatkan benda-
benda yang mahal bagi 
diri kita sendiri. Beberapa 
orang yang bekerja 
sebagai pemberi bantuan 
mempunyai gaya hidup 
yang mewah, dan hal ini 
amat memalukan pada 
hari ini. Orang Kristian 

tidak boleh menyerah 
kepada godaan ini. Hidup 
dengan kebolehpercayaan 
adalah satu-satunya jalan 
untuk benar-benar turut 
merasakan penderitaan 
orang ramai di negara 
kita. 

MASA UNTUK 
PENGHIBURAN 
DAN TUHAN 
YANG BERBELAS 
KASIHAN

aulus 
menggambarkan 
Tuhan sebagai “Bapa 

yang berbelas kasihan dan 
Dia Allah yang sentiasa 
menolong kita. Dia menolong 
kami semasa kami mengalami 
kesusahan, supaya dengan 
pertolongan yang kami terima 
daripada Tuhan, kami pun 
dapat menolong semua orang 
yang mengalami kesusahan” 
(2 Korintus 1:3-4). Dengan 
ramai sekali orang yang 
mengalami trauma, sedih, 

Sedihnya, ramai 
penipuan telah 

dilakukan 
semasa operasi 

memberi bantuan.  
Sebahagiannya  
bermula dengan 
kesilapan yang 
dilakukan oleh  

beberapa individu  
yang berniat baik di 
sepanjang prosedur.

PP
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dan memerlukan seseorang 
untuk mendengarkan mereka, 
orang yang sudah menerima 
penghiburan daripada 
Tuhan boleh memberikan 
pertolongan yang banyak 
dengan menjadi saluran 
pemulihan.
 Saya fikir masyarakat 
sudah belajar tentang 
kepentingan melayani orang 
yang terganggu secara emosi 
dan mental selepas dilanda 
bencana. Kini, para kaunselor 
profesional digegaskan ke 
tempat-tempat bencana. 
Walaupun mereka memang 
diperlukan, namun para 
pakar menyedari bahawa 
persahabatan di antara 
orang biasa dengan kawan 
mereka yang menjadi mangsa 
bencana mempunyai nilai 
yang besar. Golongan orang 
ini yang dapat melayani 
orang lain melalui jalinan 
persahabatan untuk masa 
yang lama.
 Perkara yang harus cepat  
dipulihkan bagi orang yang 
terlibat adalah kehidupan 

biasa sebelum bencana 
melanda. Salah satu tugas 
yang paling penting yang 

dapat dibuat oleh pakar 
adalah membawa orang 
kembali kepada perhubungan 

Dengan ramai 
sekali orang 

yang mengalami 
trauma, kesedihan, 
dan memerlukan 
seseorang untuk 
mendengarkan 

mereka, orang yang 
sudah menerima 

penghiburan 
daripada Tuhan 

boleh memberikan 
pertolongan yang 
banyak dengan 
menjadi saluran 

pemulihan.
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“biasa” dengan keluarga, 
kawan, rakan kerja, dan jiran 
mereka. Ini kerana mereka 
akan mendapat kekuatan 
daripada perhubungan ini.
 Kita yang berperanan 
untuk membantu orang yang 
mengalami trauma mungkin 
hanya mengambil masa
dengan menemani mereka 
serta mendengarkan 
mereka. Tetapi untuk 
mempercepatkan mereka 
kembali kepada kehidupan 
biasa, mungkin sering kali 
kita juga perlu bercakap 
dengan mereka. Mendengar 
semata-mata tidaklah 
mencukupi.
 Para pakar telah 
mendapati bahawa ada 
beberapa hal yang agak biasa 
dilakukan ketika memberikan 
kaunseling. Perkara-perkara 
berikut tidak patut dibuat 
apabila bersama dengan 
orang yang sudah melalui 
trauma yang amat berat. 
Misalnya, amalan kaunseling 
yang biasa adalah menyuruh 
orang yang mengalami 

penderitaan itu untuk 
menceritakan kesengsaraan 
mereka dan penyebabnya. 
Tetapi semasa memberi 
kaunseling kepada orang 
yang trauma, hal ini hanya 
dibuat apabila orang tersebut 
sudah bersedia, ini mungkin 
mengambil masa yang agak 
lama sekali. Terlalu awal 
bercakap tentang trauma itu 
mungkin mencetuskan emosi 
yang tidak dapat dikawal 
oleh mereka.
 Tindak balas yang 
agak keterlaluan seperti 
ketakutan yang melampau, 
kemurungan, pengasingan 
dan mendiamkan diri, 
kemarahan, tidak dapat tidur, 
kejutan, mimpi ngeri, dan 
menangis adalah respons 
manusia yang biasa terhadap 
tragedi yang baru kita alami. 
Dalam kebanyakan kes, 
petanda-petanda itu akan 
lama-kelamaan berlalu. 
Oleh itu, kita seharusnya 
cuba, untuk lebih memahami 
dan tidak terus membuat 
penghakiman terhadap 
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kelakuan mereka. Corak 
pelayanan seperti ini adalah 
menurut teladan Kristus. 
Dia meninggalkan syurga, 
lalu datang di sisi kita, dan 
memahami kehidupan kita 
dengan lebih baik daripada 
kita sendiri.
 Teman saya, Dr. Arul 
Anketell, seorang doktor 
perubatan, yang kini 
melayani secara penuh 
masa bersama dengan 
beberapa orang lain dalam 
bidang perubatan, pernah 
bertemu dengan seorang 
lelaki tua di suatu kem 
pelarian selepas tsunami. 
Orang tua itu mempunyai 
petanda-petanda biasa bagi 
serangan penyakit yang 
parah. Lalu Arul memanggil 
seorang doktor yang lain, dan 
setelah pemeriksaan, mereka 
mengambil kesimpulan 
bahawa orang tua itu 
tidak menghidap serangan 
penyakit jantung. Lelaki ini 
telah kehilangan beberapa 
orang anggota keluarganya 
kerana tsunami. Mereka 

bercakap dengan dia dan 
berdoa bersama-samanya. 
Tidak lama kemudian, 
mereka mendapati bahawa 
bukan saja petanda-petanda 
penyakit itu sudah hilang, 
tetapi dia juga sangat 
berminat untuk mengenal 
Tuhan yang disebut oleh para 
doktor itu ketika berdoa.
 Saya tahu anak-anak 
kini takut menyentuh air 
selepas tsunami. Saya pergi 
ke sebuah sekolah dan 
seorang guru memberitahu 
saya bahawa mereka ingin 
mulakan persekolahan tidak 
lama lagi. Tetapi ibu bapa 
tidak mahu membawa anak-
anak mereka ke sekolah 
kerana tempat sekolah itu 
agak dekat dengan laut., 
dan mereka tidak mahu 
berpisah daripada anak-
anak, meskipun untuk masa 
yang singkat semasa di 
sekolah. Keadaan seperti 
itu memerlukan banyak 
pengertian dan kemahiran 
yang tepat.
 Para pekerja yang 
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memberi bantuan juga 
memerlukan penghiburan 
pada hari ini. Apa yang telah 
dialami mereka itu sangat 
meletihkan secara emosi. 
Pada waktu saya mula-
mula pergi ke suatu tempat 
yang sangat teruk setelah 
dilanda tsunami, saya mahu 
menangis kerana kesannya 
yang amat kuat kepada saya. 
Seorang rakan kerja pergi 
ke tempat yang terbabit 
sebaik saja tsunami melanda, 
dan dia berhadapan 
dengan mayat-mayat dan 
kemusnahan yang sangat 
teruk. Dia segera kembali 
ke vannya supaya dia boleh 
menangis sendirian.
 Pendedahan kepada 
kemusnahan memberikan 
kesan yang besar kepada 
fikiran dan emosi kita. 
Kita perlu peka terhadap 
keperluan orang yang 
memberikan penjagaan. 
Mereka mesti diberikan 
peluang untuk memberitahu 
kesedihan mereka kepada 
orang lain, dan diberikan 

penghiburan daripada 
masyarakat Kristian dan 
Tuhan.
 Saya fikir, salah satu 
kebenaran agung untuk orang 
Kristian yang melayani orang 
yang terluka adalah apabila 
Tuhan menjelma menjadi 
manusia, Dia mengalami 
penderitaan yang sama, 
yang dialami oleh orang 
yang mengalami tragedi. 
Semasa masih anak kecil, 
Dia nyaris-nyaris dibunuh 
dengan kejam, dan keluarga-
Nya harus lari dari tanah air 
mereka dan menjadi pelarian 
di negara asing. Dia telah 
ditolak oleh orang yang ingin 
ditolong-Nya. Mungkin ayah-
Nya meninggal waktu Dia 
masih muda, dan Dia harus 
menyara sekurang-kurangnya 
empat orang adik lelaki dan 
sejumlah adik perempuan 
yang tidak diketahui 
bilangannya (Markus 
6:3). Dia tidak mendapat 
pendidikan rasmi. Inilah 
sebabnya para pemimpin 
agama menganggap Dia 
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sebagai tidak berpendidikan 
(Yohanes 7:15). Kelemahan 
seumpama inilah yang 
ditanggung oleh ramai anak  
pada hari ini jika keluarga 
mereka mengalami tragedi. 

Yesus tahu betapa sakitnya 
jika didakwa dan dihukum 
dengan tidak adil, lalu 
dihukum bunuh sebagai 
penjenayah dengan cara yang 
paling kejam, hukuman yang 
direka oleh manusia.

 Semasa saya belum 
sampai sepuluh tahun, 
ada sesuatu yang amat 
memalukan berlaku kepada 
saya. Dalam keadaan 
saya yang terdesak, kata-
kata pertama yang datang 
dalam fikiran saya adalah, 
“Ya Allah-Ku, ya Allah-
Ku, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?” Lama-
lama barulah saya teringat 
bahawa saya mengetahui 
kata-kata itu kerana itulah 
yang diucapkan oleh Tuhan 
yang menjelma menjadi 
manusia, iaitu Yesus sendiri 
(Matius 27:46). Dia telah 
mengalami penderitaan 
yang kita alami. Dialah 
Tuhan yang sesungguhnya 
memahami penderitaan 
manusia.
 Keperluan manusia 
yang terbesar adalah untuk 
mempunyai perhubungan 
dengan “Tuhan—sumber 
segala penghiburan.” Dalam 
kesibukan dan usaha 
memberikan bantuan, 
janganlah kita ketepikan 

Pendedahan  
kepada kemusnahan  
memberikan kesan 

yang besar  
kepada fikiran dan 

emosi kita.  
Kita perlu 

peka terhadap 
keperluan orang 

yang memberikan 
penjagaan.



keperluan orang untuk 
menerima penyelamatan 
daripada Tuhan. Walau 
bagaimanapun, kita mesti 
ingat bahawa Tuhan tidak 
pernah mempengaruhi 
orang untuk menerima 
perkhabaran-Nya. Dia 
menerangkan cara dan karya 
penyelamatan-Nya kepada 
mereka (Yesaya 1:18). Oleh 
itu, kita mesti berjaga-jaga 
untuk memastikan agar orang 
tidak menerima Kristus hanya 
semata-mata kerana mereka 
ingin mendapatkan bantuan 
daripada orang Kristian. 
Mereka sepatutnya menerima 
Dia kerana mereka percaya 
di dalam hati dan fikiran 
bahawa melalui Yesus, Tuhan 
telah memberikan jawapan 
kepada keperluan mereka 
yang paling dalam.
 Masa bencana memberi 
kita peluang yang unik untuk 
mengamalkan kepercayaan 
Kristian kita. Apabila 
bencana berlaku, orang 
Kristian perlu bertanya, 
“Apakah yang harus saya 

fikirkan pada masa ini? 
Bagaimanakah saya harus 
bertindak balas kepada krisis 
ini menurut cara Kristian?”
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NOTA


