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Anda ingin masuk ke dalam rumah yang belum pernah Anda masuki. Anda
ingin tahu
dalam rumah itu. Tapi rumah terkunci. Yang utama
dilakukan adalah memasukkan
kunci agar rumah dapat terbuka. Setelah
itu barulah Anda akan mengetahui apa saja
yang ada dalam rumah itu.
Perabotan, bentuk ruangan, kamar-kamar dan lain-lain.
Demikian pula dengan kehidupan hari ini. Untuk mengerti hari ini
yang utama
dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur bahwa saat Anda
bangun Adna masih dapat
menikmati enaknya tidurku (Anda) malam tadi.
Merasakan sinar matahari pagi.
Mendengar dengan baik suara sepeda
motor yang lewat, tukang jual sayur yang
memanggil-manggil langganan
dan menawarkan sayuran.
Perlu juga disyukuri bahwa saat pagi Anda masih dapat merasakan
sakit perut,
ingin buang air besar. Bersyukurlah bahwa Anda masih
dapat menikmati hal-hal
tersebut.
Dengan bersyukur Anda akan dapat melihat secara luas kehidupan hari
ini saat
Anda beraktivitas. Banyak peristiwa yang akan membawa Anda
dalam situasi
pemahaman yang mendalam bahwa ternyata kehidupan ini
suatua anugerah yang
sangat indah yang diberikan oleh Allah secara
cuma-cuma, gratis, Anda tidak perlu
membayar .
Ucapan syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah dari
Anda.
Maka Allah akan memberikan kasihNya pula kepada Anda dalam
hari ini. Dalam
perjalanan seharian Anda nantinya akan menemui
“anugerah-anugerah” dari Allah
karena Anda telah berterima kasih.
Karena Anda seharian telah mendapat anugerah, kasih dan nikmat serta
hikmat dari Allah untuk itu tutuplah hari dengan memberikan kepada
Allah ucapan
syukur. Dengan ucapan syukur dari Anda kepada Anda
itulah doa yang paling
sempurna bagi Allah. Lakukanlah ucapan syukur
sepanjang hari kepada Allah. Itulah
kuncinya.
Bersyukurlah dengan ketulusan bahwa seharian Anda telah menerimanya
segala kasih dengan ikhlas hati. Bersyukur dengan kesungguhan bahwa
seharian yang
Anda terima benar-benar pemberian dari Allah bukan
dari yang lainnya. Bersyukur
dengan ketaatan bahwa Anda selalu tetap
setia berterima kasih dan Allah akan setia
pula kepada dombanya.
Bacaan Mazmur 88 : 2 “Ya Allah yang menyelamatkan aku, siang aku
berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau.”
Malang, 011104
Koko

1/1

