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Dua tahun yang lalu Saya merindukan untuk dapat menulis kembali
setelah lama tidak
menulis. Waktu itu Saya ada di Kalimantan Barat,
bekerja di sana. Rupanya apa yang
Saya rindukan benar-benar
didengar”Nya”.
Sering kita memohon dengan mengungkapkan permohonan melalui
kata-kata
saat berdoa. Itu sagnat lazim dilakukan. Tapi apa yang
keluar pada saat doa doa itu
biasanya yang ada di permukaan
kehidupan Anda. Karena memang kemampuan kita
dlebih pada apa yang
ada di permukaan saja. Mulai dari keluh kesah dan pergumulan
permohonan dan lain-lain semuanya yang ada di lapisan paling atas.
Sehingga segala apa yang ada di lapisan bawah bahkan paling bawah
tidak
didoakan atau terlewatkan karena telah tertumpuki dengan yang
di atasnya. Sering
lapisan yang paling atas itu urusan yang
berkaitan dengan urusan jangka pendek.
Allah lebih menghendaki segala sesuatunya yang berurusan dengan
jangka
panjang. Untuk itu ketahuilah sekarang bahwa Allah
mendengarkan suara-suara yang
ada di dalam hati tapi bukan berarti
suara dari mulut diabaikan.
Rupanya suara yang ada dalam hati yang paling dalam bergema meskipun
volumenya kecil. Tapi Allah mampu mendengarkan suara itu. Memang
kerinduan itu
lebih sering tidak disuarakan tapi lebih sering
disimpan dengan rapi dan rapat.
Kerinduan Saya memang tidak langsung terjawabkan tetapi butuh waktu
beberapa saat agar saya mampu mengetahui bahaw Allah memang telah
menjawab
kerinduan saya tersebut. Dan itu merupakan berkah yang luar
biasa dalam kehidupan
saya selanjutnya.
Anda tentu punya kerinduan. Sertailah kerinduan Anda dengan
ketulusan
artinya memang Anda benar-benar ikhlas merindukannya dari
lubuk hati yang paling
dalam dan Allah mendengar. Sertailah dengan
kesungguhan artinya memang Anda
dengan keteguhan hati sangat
merindukan Allah menjawabnya. Sertai dengan ketaatan
artinya baha
Anda dengan tetap setia menantikan jawaban Allah dari kerinduan
Anda.
Bacaan Mazmur 139 :4 “Sebab sebelum lidahmu mengeluarkan perkataan ;
sesunggguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan”
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