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Ruang Kosong Jiwa
Roma 14:14-23
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai
sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17
Sama seperti tubuh fisik, jiwa manusia pun butuh nutrisi, yakni kebenaran, damai sejahtera, dan
sukacita. Hanya Kerajaan Allah yang mampu menyediakan ketiganya. Pemenuhan kebutuhan
jiwa itu akan mampu memenuhi ruang kosong di dalam hati kita untuk mencapai kebahagiaan
dengan penuh sukacita dan mampu bertahan hingga waktu lama.
Kebahagiaan sejati hanya bisa disediakan oleh Tuhan dan itu hanya akan bisa terjadi jika
Kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Harta benda, kekayaan, jabatan, pasangan hidup,
pujian, dan penghargaan tidak akan pernah mampu menjawab kebutuhan kita akan
kebahagiaan.
Kita mungkin mengira bahwa teman, pengaruh, dan uang, merupakan jawaban atas segalagalanya, yang sepertinya mampu memenuhi segala kebutuhan kita atas berbagai produk yang
terus menawarkan kebahagiaan. Namun pada suatu ketika nanti, kita akan sampai pada
sebuah kesimpulan bahwa ada ruang kosong yang tidak akan pernah bisa diisi penuh oleh apa
pun kecuali oleh Tuhan.
Ketika ruang itu terpenuhi, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi tergantung pada
kenikmatan dunia ini. Semakin menjauh dari Tuhan dan terus mengejar hal-hal dunia yang
nikmat, justru akan membuat ruang kosong ini semakin menganga, menenggelamkan setiap
sukacita yang seharusnya menjadi bagian dari kita melalui Kristus.
Jika Anda saat ini sedang dalam keadaan terdesak atau sulit dan ada ruang kosong di dalam
hati yang membuat Anda merasa kering tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera, itu tandanya
Anda harus mulai berpikir, bukannya semakin menjauh dari Tuhan tetapi justru seharusnya
malah semakin dekat. “Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.” (Yak.
4:8). Temukanlah ruang kosong itu dan biarkan Tuhan Yesus mengisinya.
Mendekatlah kepada Tuhan dan dengarkan perintah-perintah-Nya. Sikap itu akan mengundang
Tuhan hadir, menambal segera kekosongan dengan kebahagiaan sejati yang hanya berasal
daripada-Nya.
Salam ruang (tak) kosong.
KEBAHAGIAAN SEJATI YANG MEMENUHI HATI ANDA HANYA BISA DITEMUKAN DI
DALAM DIRI YESUS.
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