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Masa Yang Paling 
Baik Untuk Menanam 

Sebatang Pokok

Pada zaman purba Rom, Janus seorang Tuhan 
permulaan. Dia selalu digambarkan dengan dua 
muka—satu yang memandang balik ke masa 

lepas, dan satu lagi yang memandang ke masa depan. 
Bulan Januari dinamakan dari Janus kerana permu-
laan tahun adalah satu masa untuk merenung dan 
merancang.

Selepas beribu-ribu tahun, banyak budaya dari 
seluruh dunia ada satu tradisi untuk membuat resolusi 
pada masa tahun baru. Untuk membuat resolusi adalah 
mudah—tetapi untuk melaksanakan resolusi adalah 
lebih susah.

Ada seorang yang sudah buat satu senarai resolu-
si-resolusi Tahun Baru dan dia berasa bangga ke atas 
kemajuannya. Dia fikir, “Sehingga kini, saya tetap de-
ngan diet saya, saya belum menjadi marah, saya ikut 
belanjawan saya, dan saya belum merungut tentang 
anjing jiran saya. Tetapi hari ini hari bulan Januari 2 
dan jam loceng baru berbunyi dan saya harus bangun 
dari katil. Saya perlukan satu mukjizat untuk meno-
long saya untuk mengikut resolusi-resolusi saya.”

Bermula Lagi
Permulaan yang baru adalah satu harapan. Tidakkan 

kita semua pada suatu masa hendak bermula lagi tanpa 
sebarang kesalahan pun?

Saya suka memperolehi satu komputer baru dengan 
pemacu keras yang baru. Komputer itu berjalan de-
ngan sempurna buat satu masa. Tetapi selepas banyak 
program dipasang (adanya dengan bertujuan, adanya 
dengan tidak sengaja), komputer itu mula menjadi 
tertegun, dan menjadi perlahan. Kadang kala ia tidak 
jalan sekali pun. Untuk membuka komputer itu men-
jadi satu masalah kerana pemacu keras terlalu dibebani 
dengan data dan fungsi yang tidak diperlukan dan tidak 
berguna. Kadang kala, penyelesaiannya adalah untuk 
format semula komputer itu.

Manusia juga boleh menjadi terlalu berbeban dengan 
ketakutan, keraguan, dan perasaan bersalah. Kesi-
lapan yang sudah kita lakukan (yang sengaja dan tidak 
sengaja) boleh membebankan kita sehingga menjadi 
susah bagi kita untuk melakukan perkara yang kita tahu 
harus kita lakukan.
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Bagi dosa, proses pertaubatan membenarkan kita 
untuk membersihkan pemacu keras kita dari perka-
ra-perkara yang membebankan hati kita. Injil, melalui 
Penebusan Yesus Kristus yang berbelas kasihan dan 
penuh dengan mukjizat, menunjukkan kita cara untuk 
membersihkan jiwa kita dari dosa dan menjadi baru, 
suci, dan tidak bersalah seperti seorang kanak-kanak 
sekali lagi.

Tetapi kadang kala ada perkara yang memperlahan-
kan dan menghalangkan kita, menyebabkan fikiran dan 
tindakan yang tidak berhasil yang menyusahkan usaha 
kita untuk bermula.

Menampakkan Sifat Kita Yang Terbaik
Menetapkan matlamat adalah satu usaha yang mulia. 

Kita tahu bahawa Bapa Syurgawi kita ada matlamat 
kerana Dia sudah beritahu kita bahawa kerja dan  
kemuliaan-Nya adalah “untuk mendatangkan kebaqaan 
dan kehidupan kekal bagi manusia” (Musa 1:39).

Matlamat peribadi kita boleh menolong kita untuk 
menampakkan sifat kita yang terbaik. Namun begitu, 
salah satu perkara yang mengganggu usaha kita untuk 
membuat dan menjaga resolusi-resolusi kita ialah per-
buatan yang berlengah-lengah. Kadang kala kita berle-
ngah untuk bermula, menunggukan saat yang sempura 
untuk bermula—hari pertama tahun baru, permulaan 
musim panas, masa kita dipanggil sebagai uskup atau 
presiden Lembaga Pertolongan, selepas anak-anak kita 
bersekolah, selepas kita bersara.

Anda tidak perlukan satu jemputan sebelum anda 
mula bergerak terhadap arah ke matlamat-matlamat 
soleh anda. Anda tidak perlu menunggukan keizinan 
untuk menjadi seorang yang harus anda jadi. Anda 
tidak perlu menunggukan jemputan untuk melayan 
dalam Gereja.

Kadang kala kita buangkan bertahun-tahun semasa 
menunggu untuk dipilih (lihat A&P 121:34–36). Itu satu 
premis yang palsu. Anda sudah dipilih!

Dalam hidup saya, ada masanya saya tidak dapat 
tidur kerana saya khuatir tentang isu-isu, kebimbangan, 
atau kedukaan peribadi. Tetapi betapa gelap malam 
pun, saya selalunya digalak oleh fikiran ini: matahari 
akan angkat pada waktu pagi.

Setiap hari, fajar yang baru datang—tidak hanya bagi 
bumi ini, tetapi bagi kita semua juga. Pada hari yang 

baru datanglah satu permulaan yang baru—satu pelu-
ang untuk bermula lagi.

Apa Akan Terjadi Jika Saya Gagal?
Kadang kala ketakutanlah yang menghalangkan kita 

dari perkembangan. Mungkin kita takut bahawa kita 
tidak akan berjaya, jika kita berjaya, kita akan berasa 
malu, kejayaan mungkin boleh ubahkan kita, atau keja-
yaan boleh ubah orang yang kita kasihi.

Jadi, kita tunggu. Atau mengaku kalah.
Satu perkara yang harus kita ingat bila kita menetap-

kan matlamat: Kita hampir-hampir pastinya akan gagal 
—sekurang-kurangnya pada jangka pendek. Sebalik 
dari menjadi kecewa, kita boleh diperkukuhkan kerana 
pemahaman ini menyingkirkan tekanan untuk menjadi 
sempurna pada masi kini. Kita faham dari mulanya ba-
hawa ada masanya kita akan gagal. Pengakuan ini pada 
permulaan mengelakkan kejutan dan kekecewaan dari 
kegagalan.

Bila kita menghadapi matlamat kita dengan cara ini, 
kegagalan tidak akan hadkan kita. Ingatlah, walaupun 
kita gagal untuk mencapai destinasi kita dengan serta 
merta, kita akan bergerak depan sepanjang jalan yang 
menghala ke destinasi itu.

Dan ini perkara yang penting—ini sangat bererti.
Walaupun kita mungkin gagal mencapai matlamat 

kita, usaha untuk menerus pada perjalanan itu akan 
lebih memperkukuhkan kita.

Sekarang Ialah Masa Yang Paling Baik Untuk Bermula
Ada satu pepatah berkata, “Masa yang paling baik 

untuk menanam sepohon pokok ialah 20 tahu lalu. Jika 
itu tidak dapat berlaku, tanamlah sekarang.”

Sekarang perkataan ini indah dan penuh dengan 
harapan. Jika kita pilih untuk membuat keputusan seka-
rang, kita boleh bergerak depan pada saat ini.

Sekarang ialah masa yang terbaik untuk mula 
menjadi seorang manusia yang kita ingin menjadi—
tidak hanya buat 20 tahun dari sekarang tetapi buat 
kekekalan.

MENGAJAR DARI PESANAN INI

Presiden Uchtdorf menjelaskan bahawa bila kita 
gagal untuk mencapai matlamat-matlamat kita, “kita 
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boleh diperkukuhkan. . . . Walaupun kita mungkin 
gagal mencapai matlamat kita, usaha untuk menerus 
pada perjalanan itu akan lebih memperkukuhkan 
kita.” Minta ahli-ahli keluarga untuk mengongsikan 
pengalaman di mana mereka belajar lebih banyak 
dari proses dan bukan dari hasil kejadian itu, seperti 
memperolehi ijazah dari sekolah atau menerima satu 
anugerah.

REMAJA
Menyerlahkan Potensi Diri—Mula 
Dari Sekarang

Presiden Uchtdorf mengajar bahawa “matlamat 
peribadi boleh menampakkan sifat kita yang 

terbaik”. Bertimbang untuk menetapkan matlamat 
dalam beberapa kawasan hidup anda, seperti kesihatan 
fizikal, kesihatan rohani, dan kesahabatan. Apakah 
kejayaan yang akan anda capai tahun ini dalam kawas-
an-kawasan itu? Bila anda berenung dengan berdoa 
demi matlamat-matlamat ini, pastikan bahawa mat-
lamat-matlamat ini boleh dicapai dan akan perlukan 
perkembangan anda. Dalam jurnal anda, huraikan mat-
lamat-matlamat anda dengan perinci supaya anda akan 
boleh nampakkan kemajuan anda selepas satu tahun.
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Iman, Keluarga, Pertolongan

Ini sebahagian dalam satu siri Pesanan  
Pengajaran Berkunjung yang memberi 
keutamaan kepada aspek misi 
Juruselamat.

Bila kita faham bahawa Yesus 
Kristus ialah teladan kita dalam 

segala hal, kita boleh meningkatkan 
hasrat kita untuk mengikut Dia. 
Kitab suci penuh dengan galakan 
bagi kita untuk mengikut jejakan 
Kristus. Kristus berkata kepada para 
kaum Nefi, “Pekerjaan yang telah 
kamu lihat Aku lakukan bahkan 
itu jugalah yang akan kamu laku-
kan” (3 Nefi 27:21). Kepada Tomas, 
Yesus berkata, “Akulah jalan untuk 
mengenal Tuhan dan untuk menda-
pat hidup. Tidak seorang pun dapat 
datang kepada Bapa kecuali melalui 
Aku” (Yohanes 14:6).

Hari ini. para pemimpin kita 
memperingatkan kita untuk men-
jadikan Juruselamat teladan kita. 
Linda K. Burton, presiden umum 
Lembaga Pertolongan berkata, “Bila 
ajaran Penebusan tertulis pada hati 
kita, kita mula menjadi orang yang 
Tuhan ingin kita jadi.” 1

Presiden Thomas S. Monson 
berkata, “Tuhan dan Juruselamat 

Misi Ilahi Yesus Kristus: Teladan
Kajikan bahan bacaan ini dengan berdoa dan carikan perkara yang harus 
dikongsikan. Bagaimana pemahaman tentang hidup dan misi Juruselamat  
boleh meningkatkan iman kepada Dia dan boleh memberkat mereka yang  
anda jaga melalui pengajaran berkunjung? Untuk maklumat lebih lanjut,  
layari reliefsociety.lds.org.

kita, Yesus Kristus, ialah teladan dan 
kekuatan kita.” 2

Marilah kita bertekad untuk 
menghampiri Yesus Kristus, untuk 
mengikut perintah-perintah-Nya, 
dan untuk berusaha untuk kembali 
kepada Bapa Syurgawi kita.

Dari Tulisan Suci
2 Nefi 31:16; Alma 17:11; 3 Nefi 

27:27; Moroni 7:48

Dari Sejarah Kita
Eliza R. Snow, presiden umum 

Lembaga Pertolongan yang kedua 
menulis tentang pelayanan Yesus 
Kristus dengan berikut, “Dia menan-
dakan jalan yang membimbing.” 3 
Dia melayan individu—satu demi 
satu. Dia mengajar bahawa kita 
harus tinggalkan sembilan puluh 
sembilan untuk menyelamat satu 
yang tersesat (lihat Lukas 15:3–7). 
Dia menyembuhkan dan mengajar 
individu, mengambil masa bagi 
setiap orang dalam satu khalayak 
ramai yang berjumlah 2,500 orang 
(lihat 3 Nefi 11:13–15; 17:25).

Tentang para wanita Orang Suci 
Zaman Akhir, Presiden Dieter F. 

Uchtdorf, Penasihat Kedua dalam 
Presidensi Utama berkata: “Para 
saudari, anda memberikan pela-
yanan yang berbelas kasihan ke-
pada orang lain demi sebab yang 
menggantikan keingingan untuk 
faedah peribadi. Anda mengi-
kut teladan Juruselamat. . . . Dia 
selalu berfikir untuk menolong 
orang lain.” 4

NOTA
1. Linda K. Burton, “Is Faith in the Atone-

ment of Jesus Christ Written in Our 
Hearts?” Ensign atau Liahona, Nov.  
2012, 114.

2. Thomas S. Monson, “Meeting Life’s  
Challenges,” Ensign, Nov. 1993, 71.

3. “How Great the Wisdom and the Love,” 
Hymns, no. 195.

4. Dieter F. Uchtdorf, “Happiness, Your  
Heritage,” Ensign atau Liahona, Nov. 
2008, 120.

Apa yang Dapat Saya 
Lakukan?
1. Mengapa dan bagaimana 
Yesus Kristus teladan saya?

2. Bagaimana melalui pela-
yanan kepada saudari-saudari 
lain boleh menolong saya untuk 
mengikut Juruselamat?


