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Suatu Masa untuk Bersedia 
 
Oleh Penatua Ian S. Ardern 
 
Dari Tujuh Puluh 
 
Bab kelapan dalam Mengkhutbahkan Injil-Ku menumpukan perhatian kita ke atas 
penggunaan masa yang bijak. Di dalam perenggan pembuka, Penatua M. Russell Ballard 
mengingatkan bahawa kita mesti menetapkan matlamat dan belajar untuk menguasai 
teknik-teknik untuk mencapainya (lihat Mengkhutbahkan Injil-Ku:Sebuah Panduan 
Pelayanan Mubaligh [2004]. 146). Menguasai teknik-teknik itu adalah perlu untuk 
mencapai matlamat kita termasuklah menjadi tuan pengurus terhadap masa kita. 
 
Saya bersyukur dengan teladan Presiden Monson. Dengan semua tugasnya sebagai nabi 
Tuhan, dia memastikan, seperti yang dilakukan oleh Juruselamat, agar masih ada masa 
untuk melawat mereka yang sakit (lihat Lukas 17:12), untuk mengangkat semangat 
mereka yang lemah, dan menjadi pembantu kepada semua orang. Saya bersaksi bahawa 
memberikan masa kita dalam melayani orang lain adalah menyenangkan Tuhan dan 
mereka inilah yang akan mendekatkan kita kepada-Nya. Juruselamat kita akan 
mengotakan firman-Nya bahawa “dia yang setia dan bijak pada waktu ini dianggap layak 
untuk mewarisi tempat tinggal yang dipersiapkan baginya oleh Bapa-Ku” (A&P 72:4) 
 
Masa tidak dapat dijualbeli; tidak kira sekuat mana kamu mencuba, masa adalah suatu 
komoditi yang tidak dapat dibeli di mana-mana kedai pada apa-apa harga sekalipun, 
tetapi jika digunakan dengan bijak, nilainya adalah sangat besar. Dalam apa jua hari pun 
kita telah diperuntukkan, tanpa sebarang kos, jumlah minit dan jam yang sama untuk 
digunakan, dan kita akhirnya belajar, seperti yang diajarkan dengan cermat oleh sebuah 
lagu rohani, “masa terbang bersayapkan kilat; kita tidak dapat memanggilnya kembali” 
(“Improve the Shining Moments,” Hymns, no. 226). Masa yang kita ada haruslah kita 
gunakan dengan bijak. Presiden Brigham Young mengatakan,” kita semua berhutang 
kepada Tuhan kerana kemampuan kita untuk menggunakan masa sebagai peluang kita, 
dan Dia akan meminta kita dengan tegas untuk bertanggungjawab terhadap 
penggunaannya.”   (Ajaran Presiden-presiden Gereja: Brigham Young [1997], 286). 
 
Dengan begitu banyak permintaan yang diharapkan daripada kita, kita mesti belajar untuk 
mengutamakan pilihan-pilihan kita supaya sepadan dengan matlamat-matlamat kita atau 
berisiko untuk menangguh-nangguhkan pekerjaan kita dan melakukan satu aktiviti ke 
satu aktiviti lain yang membuang masa. Kita telah diajar dengan baik tentang memberi 
keutamaan oleh Tuan Pengajar apabila Dia mengatakan di dalam Khutbah-Nya di atas 
Bukit,” Sebaliknya utamakanlah pemerintahan Tuhan, dan lakukanlah kehendak-Nya” 
(Matius 6:33) (Lihat Dallin H. Oaks, “Fokus dan Keutamaan,” Liahona, Julai 2001, 99—
102; Ensign, Mei 2001, 82—84.) 
 
Alma berkata tentang keutamaan semasa dia mengajarkan bahawa, “kehidupan ini 
menjadi suatu keadaaan percobaan; masa untuk bersiap menemui Allah (Alma 12:24). 
Cara untuk menggunakan masa yang berharga ini dengan baik untuk bersedia bertemu 
dengan Tuhan memerlukan sedikit bimbingan, tetapi sudah pastinya kita akan 
meletakkan Tuhan dan keluarga kita di dalam senarai yang teratas. Presiden Uchtdorf 
mengingatkan kita bahawa “di dalam hubungan kekeluargaan, kasih sayang itu 
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sebenarnya bermaksud meluangkan masa.” (“Perkara-perkara yang Paling Utama,” 
Liahona dan Ensign, Nov. 2010, 22).   
 
Penggunaan masa yang lemah berkait rapat dengan kemalasan. Semasa kita menuruti 
perintah untuk tidak menjadi malas (lihat A&P 88:124), kita harus memastikan bahawa 
apabila kita sibuk kita juga adalah produktif. Sebagai contoh, ianya menakjubkan untuk 
mempunyai sebuah cara berkomunikasi yang pantas pada hujung jari-jemari kita, tetapi 
marilah kita memastikan agar kita tidak taksub dengan cara komunikasi di hujung jari ini. 
Saya dapat merasakan bahawa terdapat sesetengah orang yang terperangkap di dalam  
satu tabiat baru yang membuang masa---tabiat yang menghambakan kita untuk sentiasa 
memeriksa dan menghantar mesej-mesej sosial dan ini memberikan tanggapan yang salah 
terhadap erti kesibukan dan produktif. 
 
Terdapat banyak kebaikan  di dalam sumber komunikasi dan maklumat yang sangat 
mudah kita perolehi.  Saya mendapati ianya sangat membantu dalam mendapatkan 
artikel-artikel untuk kajian, ceramah-ceramah persidangan umum, rekod tentang nenek 
moyang, dan untuk menerima mel elektronik, peringatan di “Facebook”, “Twitter”, dan 
khidmat pesanan ringkas. Walaupun semua perkara ini adalah baik, kita tidak boleh 
membenarkan semua itu mengetepikan hal-hal lain yang lebih penting. Amatlah 
menyedihkan jika telefon dan komputer dengan segala kecanggihannya menggantikan 
kesederhanaan sebuah doa yang tulus kepada Bapa Di Syurga yang mengasihi kita.  
 
Permainan elektronik dan hubungan siber bukanlah pengganti yang kekal bagi kawan-
kawan yang sebenar yang dapat memberikan pelukkan yang menggalakkan, yang boleh 
berdoa untuk kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Saya sangat bersyukur 
dapat melihat ahli-ahli kuorum, kelas, dan Lembaga Pertolongan bersatu untuk 
menyokong antara satu sama lain. Dalam keadaan seperti inilah saya dapat lebih 
memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus semasa dia mengatakan, “Kamu 
bukan lagi orang asing ataupun pendatang, tetapi kamu warga umat Tuhan dan anggota 
keluarga Tuhan” (Efesus 2:19) 
 
Saya tahu kegembiraan kita yang paling besar datang apabila kita berpaling kepada 
Tuhan (lihat Alma 37:37) dan kepada perkara-perkara yang mendatangkan ganjaran yang 
berkekalan daripada berpaling kepada status pengemaskinian, pertanian alam maya 
Internet, dan bermain permainan elektronik yang dipanggil “Angry Birds”. Saya 
menggesa anda untuk mengambil perkara-perkara yang merompak masa kita yang 
berharga dan berusaha untuk menguasainya, daripada membenarkan mereka dengan sifat 
mereka yang menagihkan itu untuk menguasai kita. 
 
Untuk memiliki kedamaian yang dikatakan oleh Juruselamat (lihat Yohanes 14:27), kita 
mesti mengabdikan masa kita kepada perkara-perkara yang lebih utama, dan hal-hal 
Tuhan adalah paling utama. Semasa kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa yang 
tulus, membaca dan mempelajari dari tulisan suci setiap hari, merenungkan apa yang kita 
telah baca dan rasakan, dan kemudian mengaplikasikan dan mengikut pengajaran-
pengajaran yang telah dipelajari, kita akan mendekati Dia. Janji Tuhan adalah apabila kita 
mempelajari dengan tekun dari buku-buku yang terbaik “ [Dia] akan memberi [kita] 
pengetahuan melalui Roh Kudus-Nya” (A&P 121:26) 
 
Setan akan menggoda kita untuk menyalahgunakan masa kita melalui pelbagai gangguan. 
Walaupun godaan akan datang, Penatua Quentin L. Cook mengajarkan bahawa “orang-
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orang suci yang mengikuti ajaran Juruselamat tidak akan disesatkan oleh pengejaran hal-
hal yang mengganggu dan memusnahkan” (“Adakah Anda Seorang Orang Suci?” 
Liahona dan Ensign, Nov. 2003, 96). Hiram Page, salah seorang daripada lapan orang 
saksi Kitab Mormon mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran yang berharga 
mengenai gangguan. Dia mempunyai seketul batu dan dengan melihatnya tertulis apa 
yang dia sangkakan merupakan wahyu-wahyu untuk Gereja (lihat A&P 28). Selepas 
diperbetulkan, sebuah catatan mencatatkan bahawa batu tersebut telah diambil dan 
dihancurkan menjadi debu supaya ia tidak akan menjadi suatu gangguan lagi. Saya 
mengundang kita semua untuk mengenalpasti gangguan-gangguan yang membazirkan 
masa di dalam kehidupan kita yang perlu dihancurkan juga. Kita perlu bijak di dalam 
pertimbangan kita untuk memastikan penggunaan masa kita adalah seimbang untuk 
melibatkan Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berfaedah. 
Seperti yang telah diketahui ramai, terdapat peningkatan kegembiraan di dalam 
kehidupan apabila kita menggunakan masa kita untuk mencari perkara-perkara yang 
“bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji” (Pasal-pasal Kepercayaan 1:13) 
 
Masa berlalu ke hadapan dengan pantas. Hari ini boleh menjadi hari yang tepat, selagi 
kehidupan fana kita masih berjalan, untuk melihat kembali apa yang kita sedang lakukan 
untuk bersedia bertemu dengan Tuhan. Saya bersaksi bahawa terdapat ganjaran-ganjaran 
yang besar bagi mereka yang mengambil masa di dalam kehidupan fana mereka untuk 
bersedia bagi kebakaan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, Amin. 
 


