Memperoleh BERKAT, Jika Taat!
Ditulis oleh Kukuh Widyat
Senin, 27 April 2009 17:41

Orang haus tidak selalu diberi air. Orang lapar tidak selalu dikasih
makan. Air dan bukan
bukan satu-satunya jalan keluar dari rasa haus
dan lapar. Jalan keluar seperti itu hanya
sementara, tidak kekal.
Air habis rasa haus muncul lagi. Makanan habis, perut terasa
lapar.
Tetapi ada jalan keluar yang kekal dari permasalahan haus dan lapar.
Orang kaya, ia semakin merasa miskin maka ia bekerja-dan bekerja
terus
menerus. Lain halnya saat burung terbang hinggap di dahan.
Turun ke tanah ia
makan. Pindah ke pohon lain ia membawa serbuk sari
yang lain. Pagi hari ia berkicau
membangun kita tanda hari mulai
pagi. Terus-terus. Ia tidak kelaparan. Ia puas. Kita
semakin merasa
miskin karena kita tidak taat kepadaNya.
Kita berani melawan Dia hanya karena perkara-perkara kita sendiri.
Tuhan saya
masih haus maka aku perlu bekerja terus-menerus. Tuhan
saya masih terus merasa
lapar, maka aku bekerja siang malam. Hingga
saya tidak sempat bersyukur dan
berjumpa denganMU. Bahkan akibat
dari usaha maksimal kita bukan uang yang kita
petik tapi buah
kesakitan yang kita peroleh.
Itu bentuk-bentuk ketidaktaatan terhadap Allah. Jika taat maka
waktunya
berkerja kita bekerja, waktu bersyukur kita bersyukur.
Tetapi bukan hanya sebagai
rutinitas lebih dari itu karena kita
mengimani dan meyakini bahwa rasa haus terlegakan
karena ketaatan
kita. Rasa lapar terkenyangkan oleh ketaatan kita terhadap Allah.
Bukan karena pekerjaan kita. Uang kita. Ketaatan kepada Allah itulah
yang melegakan
yang mengenyangkan.
Apa pun usaha kita untuk melegakan dan mengenyangkan rasa haus dan
lapar
selama kita tidak taat padaNya berkat kepuasan kekal tidak
akan kita kecap. Bila kita
sudah mengecap berkat kepuasan
kekal dari pohon ketaatan maka kita berlomba-lomba
menanam pohon
ketaatan dalam hidup kita. Rasakanlah ini “Berbahagialah
orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan
dipuaskan “
(Matius5:6)
Amin.
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