Hidup: Tidak untuk dipikirkan tetapi dirasakan
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Hidup itu suatu kenyataan. Tetapi kenyataan inilah yang membuat kita sangat putus asa.
Karena hidup ini berjalan antara harapan dan realitas sangat berbeda. Mengapa hidup ini
banyak menghadapi banyak masalah. Masalah yang satu belum selesai muncul masalah baru
lagi. Dan itu berjalan terus beringan seperti truk gandengan.
Seperti kita lapar. Solusinya adalah kita perlu makan. Tetapi kita tidak punya uang untuk
membeli makanan. KIta punya uang tetapi makanan yang kita beli kira-kira makanan itu
membuat saya sakit atau tidak. Karena kita makan terlalu banyak sampai perut terasa sakit.
itulah pikiran-pikiran kita yang membuat kita semakin kebingungan. Dengan pikiran kita dibawa
pada seribu kemungkinan yang tidak ada jawaban yang pasti. Dengan pikiran kita berjalan
menggunakan logika yang sudah melekat dalam pikiran kita. Pikiran itulah yang memaku diri
kita terjebak pada rumusan matematis 1+1=2. Dengan pikiran kita dibawa pada keraguan
pikiran kita benar atau tidak. Dengan pikiran akan memunculkan seribu satu kemungkinan yang
jauh dari perkiraan dan pengertian kita. Bukankah pengertian kita sangat terbatas meskipun kita
sudah bergelar profesor, mempunyai jabatan yang tinggi.
Yakinkah anda dengan analisa pikiran kita bahwa itu akan menjawab realita yang sangat jauh
dari pengertian kita? Yakinkah Anda dengan pikiran kita hidup akan semakin tenang? Ternyata
Tidak! Coba rasakan. Coba dievaluasi setiap mengahadapi permasalah jika kita selesaikan
melalui pikiran maka kita semakin tidak tenang .
Dengan pikiran kita akan selalu menolak kenyataan hidup yang sangat menyakitkan. Kita tidak
bisa menerima kenyataan menggunakan pikiran. Dengan pikiran akan terpola ... semestinya
tidajk begini jadinya... Bukan ini yang aku pikirkan ... Itulah reaksi kalau kita menggunakan
pikiran. Perasaan hati kita akan mengeras, beku, dan kaku.
Tetapi dengan menggunakan perasaan hati, kita akan lebih bisa menerima setiap kenyataan
yang kita alami. KIta akan merasa lebih tenang, damai. Dengan merasakan kenyataan hidup
kita berjalan seperti air mengalir. Dengan merasakan kenyataan maka kita diajarkan untuk
menikmati kenyataan hidup. Menikmati kita akan menemukan makna kenyataan hidup. Dengan
menikmati kita akan mampu mensyukuri ternyata kenyataan pahit ini membawa hikmah bahwa
kita perlu mensyukurinya. Bukannya menolak, bahkan berontak dengan kenyataan. Bukankah
kita hidup bersama Tuhan Yesus bukan untuk dipikirkan tetapi untuk dirasakan. Ternyata
Tuhan Yesus Maha Kasih.
Ikut Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak memikirkan tetapi merasakan nikmat dan
karunia hidup yang telah ditebus melalui kayu salib. Amin.
Malang 25 Juli 2003
*) Penulis, dapat dihubungi langsung di ekukuhw@renunganharian.com
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