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Sudah menjadi pemandangan sehari kendaraan di jalan raya seakan
melaju dengan
semaunya sendiri. Berebutan, ingin berjalan lebih
dahulu dibandingkan yang lain.
Seakan masing-masing ingin
didahulukan. Meskipun itu sudah ada rambu-rambu lalu
lintas.
Kesemrawutan di jalan raya karena pengendara tidak mau diatur.
Demikian juga kita. Kalau kita tidak mau diatur maka jalan hidup
kita seakan
semrawut. Berjalan berlawan dengan kehendakNya. Bisa
jadi perjalan hidup kita sudah
berlawan dengan kehendakNya. Kita
merasa lebih bisa mengatur arah mana hidup
kita berjalan. Kita
merasa bisa karena kita merasa lebih berhak terhadap hidup kita saat
ini. Tiada yang lebih berhak mengatur hidup “saya” selain diri
saya sendiri. Hidup
saya, yang mengatur saya sendiri. Saya
bukan anak kecil lagi, saya ini sudah dewasa
maka sudah tidak perklu
diatur-atur seperti anak kecil.
Apa yang dapat kita banggakan dengan keberadaan kita saat ini ?
Keberadaan
karena merasa mampu berjalan sendiri ? Keadaan dimana
saya tidak perlu diatur ? Apa
hasilnya dengan kita berjalan dengan
kemaun sendiri ? dengan berjalan sendiri maka
kita seakan menjadi
manusia bebas, bebas kesana kemari. Bahkan benar-benar bebas
tanpa
campur TANGANNya. Biarkan pertanyaan-pertanyaan diatas
dijawab
oleh pleh hati kita bukan pikiran dan logika kita.
Coba dengarkan jawaban hati kita. Bisa jadi hati Anda tidak
sependapat dengan
kebebasan anda selama ini. Hati kita seringkali
menjawab “Saya perlu Diatur olehNya”
tetapi pikiran dan logika
sering menutup suara itu bahkan kita tidak mendengarkan
suara itu.
Dengan diatur olehNya maka perjalan hidup kita berjalan dengan
lancar tidak akan terjadi kemacetan bahkan terjebak ditengah-tengah
roda kehidupan
bahkan suara bising klakson bergantian.
Masihkan kita tidak mendengarkan suara hati “Bahagianya diatur

oleh Nya ?”

Doa: Bapa saya mohon ampun karena saya masih belum juga mau diatur
oleh
kasih Bapa. Sehingga sampai saat ini saya masih juga berjalan
menurut kehendakku
sendiri. Terima kasih Bapa atas kasih Bapa. Amin
****
Malang, 03 Januari 2004
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