
October 2011 Sunday Afternoon Session---57 Elder Quentin L. Cook 348 Malay p.1 

Lagu yang Mereka Tidak Dapat Menyanyi 
 
Oleh Elder Quentin L. Cook 
 
Dari Kuorum Dua Belas Rasul 
 
Ramai orang menghadapi masalah-masalah penting atau tragedi dalam perjalanan fana 
ini. Seluruh dunia kita lihat contoh-contoh ujian dan kesengsaraan. Kita rasa emosi yang 
kuat kerana gambar-gambar kematian, penderitaan genting, dan putus asa.  Kita lihat 
orang Jepun berjuang dengan berani melawan kemusnahan dari gempa bumi dan 
tsunami. Imej yang membimbangkan disebabkan oleh pembinasaan menara Pusat 
Dagangan Dunia, yang kita melihat tidak lama dahulu semasa peringatan ulang tahun, 
menyedihkan untuk mengenang kembali. Sesuatu mengharukan kita apabila kita menjadi 
sedar akan tragedi begitu, terutamanya apabila dialami oleh orang yang tidak bersalah.  
 
Kadang-kadang tragedi sangat peribadi. Mungkin seorang anak mati bila masih mudah 
atau menjadi mangsa kepada penyakit dahsyat. Mungkin ibu atau bapa penyayang 
meninggal kerana kemalangan. Apabila tragedi terjadi, kita berdukacita dan berusaha 
untuk menanggung beban sesama lain. Kita bersedih sebab perkara yang tidak akan 
dicapai dan lagu yang tidak akan dinyanyikan. 
 
Antara soalan yang paling kerap ditanya kepada pemimpin Gereja adalah: “Kenapa 
Tuhan yang adil membenarkan perkara yang tidak baik terjadi, terutamanya kepada orang 
baik?” “Kenapa mereka yang soleh dan yang melayani Tuhan tidak diselamatkan dari 
tragedi begitu?” 
 
Walaupun kita tidak tahu semua jawaban, kita tahu asas yang penting yang membantu 
kita untuk menghadapi tragedi dengan iman dan keyakinan bahawa ada masa depan 
dengan harapan yang dirancang bagi setiap orang antara kita. Antara asas yang paling 
penting adalah: 
 
Pertama, kita mempunyai Bapa di Syurga, yang kenal dan mengasihi kita secara peribadi 
dan memahami penderitaan kita dengan sempurna. 
 
Kedua, Putera-Nya, Yesus Kristus, ialah Juruselamat dan Penebus kita, yang korban 
tebusan-nya bukan sahaja bersedia untuk penyelamatan dan kemuliaan malah akan 
mengimbangi semua ketidakadilan hidup. 
 
Ketiga, rancangan kebahagiaan Bapa bagi anak Dia memasukkan bukan sahaja hidup 
prafana dan fana malah hidup yang abadi juga, termasuk majlis perjumpaan agung dan 
hebat dengan mereka yang sudah meninggal. 
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Dari perspektif terhad mereka yang tidak mempunyai pengetahuan, pemahaman, atau 
iman dalam rancangan Bapa—yang memandang dunia melalui kanta kefanaan dengan 
peperangan, keganasan, penyakit, dan kejahatannya—hidup ini nampaknya 
memuramkan, huru-hara, tidak adil, dan tidak bermakna. Pemimpin Gereja 
membandingkan perspektif ini dengan orang yang masuk drama dengan tiga babak 
semasa babak kedua. Mereka yang tiada pengetahuan rancangan Bapa tidak faham apa 
terjadi dalam babak pertama, atau kehidupan prafana, dan tujuan yang ditubuhkan di 
sana; mereka pun tidak faham penjelasan dan penyelesaian yang datang dalam babak 
ketiga, yaitu pencapaian hebat rancangan Bapa. 
 
Ramai tidak sedar bahawa melalui rancangan menyeluruh dan penuh kasih Dia, mereka 
yang nampaknya kurang bernasib baik, bukan kerana kesalahan mereka, tidak kurang 
bernasib baik pada akhirnya. 
 
Hampir seratus tahun sudah berlepas sejak penenggelaman tragik kapal besar, Titanic. 
Keadaan teruk, yang mengelilingi peristiwa dahsyat ini, ada kesan pada orang selama 100 
tahun sudah. Para promoter kapal mewah dan baru itu, yang ada 11 tingkat dan 270 meter 
panjang, membuat dakwaan yang tidak diberikan justifikasi tentang keselamatan Titanic 
dalam perairan sejuk penuh dengan aisberg. Mereka kira bahawa kapal ini tidak dapat 
tenggelam; tetapi bila ia tenggelam di bawah permukaan Laut Atlantic sejuk, lebih 
daripada 1,500 jiwa mati. 
 
Dalam banyak cara, penenggelaman Titanic adalah metafora untuk hidup dan banyak 
asas injil. Itu contoh sempurna akan kesusahan memandang hanya melalui kanta hidup 
fana ini. Kehilangan nyawa bencana dalam akibatnya, tetapi ia kemalangan. Sudah ada 
banyak kematian dari dua perang dunia, dan kita baru habis tahun kesepuluh sejak 
kemusnahan menara Pusat Dagangan Dunia; kita lihat, pada zaman kita, pandangan 
kejutan, azab, dan isu moral yang mengelilingi peristiwa dari penggunaan jahat hak 
pilihan. Ada akibat dahsyat kepada keluarga, kawan, dan negara kerana ini, tidak kira 
sebabnya. 
 
Mengenai Titanic, pelajaran dibelajar tentang kebahayan kesombongan dan mengembara 
dalam perairan bahaya dan “bahawa Tuhan bukan orang yang pilih kasih.” Orang yang 
terlibat adalah tiap-tiap jenis dan budaya. Ada orang kaya dan terkenal, seperti John 
Jacob Astor; tetapi juga ada pekerja, imigran, wanita, kanak-kanak, dan anak kapal.  
 
Ada sekurang-kurangnya dua hubungan anggota Gereja dengan Titanic. Kedua-dua 
menerangkan cabaran kita untuk memahami ujian, seksaan, dan tragedi dan memberi 
wawasan tentang bagaimana kita boleh menananginya. Yang pertama adalah contoh 
menghargai berkat yang kita terima dan cabaran yang kita menghindari. Ia melibatkan 
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Alma Sonne, yang kemudiannya berkhidmat sebagai Penguasa Umum. Dia presiden 
pancang saya bila saya lahir di Logan, Utah. Saya ada temu duga dengan Elder Sonne 
sebelum misi saya. Pada masa itu, setiap orang yang mahu pergi misi ditemu duga 
Penguasa Umum.  Dia pengaruh besar dalam hidup saya. 
 
Bila Alma masih muda, dia ada kawan yang kurang aktif dalam Gereja, bernama Fred. 
Mereka ada banyak perbincangan tentang pergi misi, dan akhirnya Alma Sonne 
meyakinkan Fred untuk bersiap dan berkhidmat. Mereka berdua dipanggil ke Misi 
British. Pada akhir misi mereka, Elder Sonne, sebagai setiausaha misi, buat persiapan 
perjalanan untuk kepulangan mereka ke Amerika Syarikat. Dia membeli tiket pada 
Titanic bagi diri dia, Fred, dan empat orang mubaligh lagi yang pun habis misi mereka. 
Bila masa tiba untuk berjalan, Fred dilambatkan. Elder Sonne membatalkan semua enam 
tiket mereka pada kapal mewah baru itu pada pelayaran pertamanya dan membeli tiket 
pada kapal yang belayar hari berikutnya. Empat orang mubaligh yang teruja untuk 
menaiki Titanic menyatakan rasa kecewa mereka. Jawapan Elder Sonne serupa laporan 
Yusuf dan abangnya di Mesir dicatatkan dalam Kejadian: “Macam mana kita dapat 
pulang kepada keluarga kita kalau anak itu tidak bersama dengan kita?” Dia menjelaskan 
kepada rakan dia bahawa mereka datang ke England bersama-sama, dan mereka semua 
harus pulang ke rumah bersama-sama. Elder Sonne kemudiannya belajar tentang 
penenggelaman Titanic dan dengan berterima kasih berkata kepada kawan dia Fred, 
“Kamu menyelamatkan hidupku.” Fred menjawab, “Bukan, melalui memujuk saya pergi 
misi ini, kamu menyelamatkan hidupku.” Setiap mubaligh mengucapkan terima kasih 
kepada Tuhan untuk memelihara mereka. 
 
Kadang-kadang, seperti dengan Elder Sonne dan rakan mubaligh dia, berkat besar datang 
kepada mereka yang setia. Kita harus bersyukur atas semua rahmat yang datang ke dalam 
hidup kita. Kita tidak menyedari banyak berkat yang kita menerima sehari-hari. Sangat 
penting bahawa kita mempunyai sikap bersyukur dalam hati kita. 
 
Kitab suci jelas; orang yang soleh, yang mengikuti Juruselamat, dan yang menaati 
perintah akan makmur di tanah. Satu bahagian penting menjadi makmur adalah 
mempunyai Roh dalam hidup kita. 
 
Namun demikian, kesolehan, doa, dan kesetiaan tidak selalu akan menyebabkan akhir 
bahagia dalam kefanaan. Ramai akan mengalami ujian teruk. Bila ini terjadi, mempunyai 
iman dan mencari berkat imamat diluluskan oleh Tuhan. Tuhan telah menyatakan, 
“Penatua gereja... hendaknya dipanggil, dan hendaknya berdoa dan menumpangkan 
tangan mereka ke atas diri mereka dalam nama-Ku; dan jika mereka mati mereka akan 
mati bagi-Ku, dan jika mereka hidup mereka akan hidup bagi-Ku.” 
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Hubungan anggota Gereja kedua dengan Titanic adalah instruktif sebab tiada akhir fana 
yang bahagia. Irene Corbett berumur 30 tahun. Dia isteri dan ibu muda dari Provo, Utah.  
Dia mempunyai bakat nyata sebagai seniman dan ahli muzik; dia juga seorang guru dan 
jururawat. Pada desakan daripada profesional perubatan di Provo, dia menghadiri kursus 
selama enam-bulan tentang kemahiran bidan di London. Dia ingin mendatangkan kesan 
di dunia. Dia teliti, baik hati, berdoa, dan berani. Salah satu sebab yang dia memilih 
Titanic untuk pulang ke Amerika Syarikat ialah bahawa dia fikir para mubaligh akan 
berjalan bersama dia dan bahawa itu akan memberi lebih keselamatan. Irene salah 
seorang wanita yang tidak terselamat tragedi dahsyat ini. Kebanyakan wanita dan kanak-
kanak dihantar dalam bot penyelamat dan diselamatkan. Tiada cukup bot penyelamat 
bagi semua. Tetapi adalah dipercayai bahawa dia tidak masuk bot penyelamat kerana, 
dengan pelatihan khusus dia, dia menjaga perluan penumpang yang banyak yang dilukai 
dari perlanggaran dengan aisberg. 
 
Ada banyak jenis cabaran. Beberapa memberi kita pengalaman penting. Akibat buruk 
dalam kehidupan fana ini bukan bukti akan kekurangan iman atau ketidaksempurnaan 
dalam rancangan umum Bapa di Syurga. Api tukang pemurni logam adalah benar, dan 
kualiti watak dan kesolehan yang didapat melalui kesusahan menyempurnakan dan 
memurnikan kita dan menyediakan kita untuk jumpa Tuhan. 
 
Bila Nabi Joseph Smith seorang banduan di Penjara di Liberty, Tuhan menyatakan 
kepada dia bahawa banyak bencana boleh terjadi kepada manusia. Juruselamat berkata, 
“Jika engkau dilemparkan ke dalam samudra; jika gelombang yang menggulung 
bersekongkol melawan engkau; jika angin dahsyat menjadi musuhmu; ... dan segala 
unsur bergabung untuk menghalangi jalan; ... segala hal ini akan memberi engkau 
pengalaman, dan akanlah demi kebaikanmu.” Juruselamat mengakhiri ajaran-Nya: 
“Hari-harimu diketahui, dan tahun-tahunmu tidak akan dikurangi jumlahnya; oleh karena 
itu, janganlah takut ..., karena Allah akan besertamu selama-lamanya.” 
 
Beberapa cabaran disebabkan oleh hak pilihan orang lain. Hak pilihan penting bagi 
pertumbuhan dan kemajuan rohani peribadi. Kelakuan jahat adalah sebahagian hak 
pilihan. Kapten Moroni menjelaskan ajaran penting ini: “Tuhan membiarkan yang soleh 
dibunuh agar keadilan dan penghakiman-Nya boleh datang ke atas yang jahat.” Dia 
menjelaskan bahawa yang soleh tidak sesat, tetapi “masuk ke dalam peristirahatan Tuhan 
Allah mereka.” Yang jahat akan bertanggungjawab untuk perkara jahat yang mereka 
buat. 
 
Beberapa cabaran datang dari ketidakpatuhan hukum Tuhan. Masalah kesihatan 
disebabkan oleh merokok, minuman keras, dan penyalahgunaan dadah menghairankan. 
Pemenjaraan di penjara yang disebabkan oleh jenayah berkaitan minuman keras dan 
dadah juga sangat lazim. 
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Kekerapan perceraian kerana zina pun ketara. Banyak ujian dan kesukaran ini dapat 
dihindari melalui kepatuhan hukum Tuhan. 
 
Presiden misi terkasih saya, Elder Marion D. Hanks (yang meninggal dalam Ogos), minta 
kita mubaligh untuk menghafal satu kenyataan untuk menghindari kesusahan hidup fana: 
“Tiada kemungkinan, tiada takdir, tiada nasib yang dapat memintas atau menghalang 
atau mengawal pembaktian kuat dari orang berazam.” 
 
Dia mengakui bahawa ini tiada kaitan dengan semua cabaran yang kita menghadapi, 
tetapi benar dalam perkara rohani. Saya menilai nasihat dia dalam hidupku. 
 
Salah satu sebab untuk kehilangan nyawa dahsyat di Titanic ialah kerana tiada cukup bot 
penyelamat. Tidak kira ujian yang kita menghadapi dalam hidup ini, Korban Tebusan 
Juruselamat memberi bot penyelamat bagi semua orang. Bagi mereka yang fikir ujian 
yang mereka menghadapi tidak adil, Korban Tebusan mengimbangi semua ketidakadilan 
kehidupan. 
 
Satu cabaran unik bagi mereka yang kehilangan orang disayangi ialah menghindari 
berfikir banyak tentang peluang terhilang dalam hidup ini. Sering kali mereka yang mati 
awal menunjukkan kebolehan, minat, dan bakat yang ketara. Dengan pemahaman terhad 
kita, kita berkabung kerana perkara yang tidak akan dicapai dan lagu yang tidak akan 
dinyanyikan. Ini digambarkan sebagai mati dengan muzik masih di dalam kamu. Muzik 
dalam keadaan ini ialah metafora untuk potensi yang tidak dicapai apa-apa jenis. Kadang-
kadang orang membuat persediaan ketara tetapi tiada peluang untuk mencapainya dalam 
kefanaan. Salah satu puisi klasik yang sering dipetik, Puisi Ditulis di Kawasan Gereja 
Desa oleh Thomas Gray, membayangkan peluang terlepas begitu: 
 
Banyak bunga mekar tanpa dilihat, 
dan membuang keindahannya dalam udara gurun. 
 
Peluang dihilangi mungkin berkaitan keluarga, pekerjaan, bakat, pengalaman, atau orang 
lain. Semua perkara ini dipendekkan bagi Saudari Corbett. Ada lagu yang dia tidak 
menyanyikan dan potensi dia tidak mencapai dalam hidup fana ini. Tetapi dipandang 
melalui kanta injil yang lebar dan jelas, dan bukannya kanta kewujudan fana yang terhad, 
kita tahu tentang ganjaran abadi besar yang dijanji oleh Bapa penyayang dalam 
rancangan-Nya. Seperti Rasul Paulus mengajar, “Apa yang tidak pernah dilihat oleh 
mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati 
manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” Satu garis 
daripada nyanyian rohani terkasih memberi kesenangan, ketenangan, dan kanta jelas: 
“Dan Yesus boleh mendengar lagu saya tidak dapat menyanyi.” 
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Juruselamat berkata: “Biarlah hatimu terhibur... Diam dan ketahuilah bahwa Aku adalah 
Allah.” Kita mempunyai janji-Nya bahawa kita bersama anak kita akan menyanyikan 
“nyanyian sukacita abadi.” Dalam nama Yesus Kristus, amin. 
 


