
asa lalu merupakan waktu

yang berlalu setelah hari ini.

Di dalam masa lalu terliput

beranekaragam peristiwa yang terjadi.

Ada peristiwa yang pahit, sehingga jika

diingat akan membuat sakit hati. Ada

peristiwa yang manis, sehingga jika

diingat akan terasa segar di hati.
Meratapi masa lalu berarti

mengungkap kembali dan
mengenangnya sejarah kelabu kita
sendiri. Itu artinya membebani diri
dengan persoalan yang sudah terjadi
dan pada akhirnya menyiksa diri sendiri,
sehingga bukan mustahil akan
menganiaya sesama.

Mengingat masa lalu yang

memiliki konsekuensi yang mudarat,

kecuali bagi yang mampu menyikapinya.

Bagi yang tidak mampu akan membuat

dirinya terperangkap ke dalam ruang

yang seakan lepas dari perputaran

waktu. Ciri seseorang yang tidak mampu

menyikapi masa lalunya, semisalnya

mengingat masa lalunya yang pahit, dia

merasa bahwa dia tidak bisa melangkah

karena apa yang akan terjadi pada hari

esok pasti sama dengan hari kemarin.

Bagi orang yang tidak mampu

menyikapi masa lalunya, tidak hanya

masa lalu yang pahit saja yang tidak bisa

dia sikapi, menyikapi masa lalu yang

manispun dia tidak bisa. Orang yang

seperti ini biasanya selalu berharap

masa lalu yang manis itu kembali di hari-

hari masa depannya. Atau, dengan

ungkapan yang lumrah, masa lalu yang

manis itu dapat terulang kembali. Orang

yang seperti ini, kadang juga berkhayal

seraya berkata, "andai aku bisa memutar

waktu, aku akan kembali pada waktu di

mana aku merasakan keindahan waktu

it.t."

Masa lalu tentang cinta memang

membuat seseorang bisa terperangkap

dalam lembah keterpurukan. Dalam hal

ini, ada masa lalu tentang cinta yang

tidak kesampaian, ada cinta yang
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dipermainkan, dan ada cinta yang tidak

memungkinkan.

Masa lalu tentang cinta yang

tak tensampaikan

Ini bagi seseorang yang cintanya

tertahan dan masih terpendam hingga

hari-hari yang akan datang. Orang yang

seperti ini biasanya dengan mengingat

masa Ialunya, disebabkan karena

adanya penyesalan, karena dia tahu

bahwa seseorang yang dicintai ternyata
juga menaruh hati padanya, namun hal

itu diketahui setelah dirinya telah terikat

dengan orang lain atau seseorang yang

dicintai telah dimiliki orang lain. Jika dia

sudah menikah, setelah beberapa lama

dari pernikahan. Dia tahu ternyata orang

yang dicintai diam-diam juga mencintai.

Yang menjadi masalah, jika dia berusaha

memutuskan hubungan pernikahannya

dengan istrinya, karena hanya ingin

memiliki seseorang yang dia cintai.

Masalah ini disebabkan karena dia tidak

mampu menyikapi masa lalunya yang

kelabu. Andai saja dia sadar; bahwa cinta

yang tak tersampaikan yang menjadi

masa lalu kemudian terungkap, itu

adalah ujian bagi keutuhan keluargaDyo,

maka dia tak akan berusaha
memutuskan hubungan pernikahannya

hanya karena ingin memiliki perempuan

yang dicintai dulu. Ini bagi orang yang

mampu menyikapi masa lalu.

Masa lalu tentang cinta yang

dipermainkan
Ini bagi seseorang yang cintanya

dikhianati. Ketika cintanya dikhianati,

dia akan sakit hati, dia bisa berpikir yang

brutal (bagi yang tak mampu menyikapi

cinta yang cerdas). Dia juga bisa

menganggap orang lain sama dengan

orang yang mengkhianatinya, sehingga

pikirannya selalu negatif. Karena itu, dia

tidak mau menjalin hubungan lagi

dengan orang lain.

Masa lalu tentang cinta yang

tidak memungkinkan
Cinta yang seperti ini

penyebabnya bisa orang yang dicintai

dijodohkan dengan orang lain, bisa

karena masalah keluarga, bisa karena
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cintanya tidak diterima, atau yang lain-

lain. Bagi seseorang yang mengalami

cinta seperti ini, biasa nya teta p

bertahan, meski bertahannya dengan

mengingatnya apalagi sudah saling

mencinta. Misalnya ada seseorang yang

sudah saling cinta mencintaiternyata dia

dijodohkan dengan orang lain.
Masalahnya di sini adalah ketika dia tidak

bisa menyikapi masa lalunya, kehidupan

rumah tangganya akan terbengkalai;

kewajiban sebagai istri atau suami bisa-

bisa ditinggalkan. Atau, keharmonisan

rumah tangga tak akan terwujud.

Contoh, ketika pasangannya hendak

membicarakan suatu masalah (entah

masalah kerja, anak-anak, atau

keluarga sendiri), ketika diajak bicara

dia tidak nyambung, karena meski

raganya berada di hadapan
pasangannya tapi hati dan pikirannya

hadirdi kehidupan masa lalunya.

Jika hal ini terjadi di setiap hari,

maka di setiap hari pun tidak akan ada

keharmonisan dalam berkeluarga. Jika

sudah tidak ada keharmonisan, maka

yang akan terjadi adalah pertengkaran.

Jika peftengkaran setiap hari menyala,

maka akan menjadi api yang

membakarhanguskan kehidupan rumah

tangga. Sehingga yang terjadi
perceraian. Ini disebabkan hanya karena

tidak mampu menyikapi masa lalu.

Syair lagu di bawah ini
mengatakan masa lalu biarlah berlalu

yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi

yang dilagukan oleh Inul Daratista:

Masa Lalu Biarlah Masa Lalu

Kau kira tak menyakiti aku

Pabila dia menelponmu

Meskipun kau telah resmi milikku

Karna dia bekas pacarmu

Kau kira hatiku tak cemburu

Di saat dia bersamamu

Ku takut terulang masa lalu

Karna dia bekas pacarmu

Jujur saja aku takut nanti

Kisah kasih masa lalu terulang lagi

Tak rela sungguh ku tak rela

Bila nanti ku harus kehilanganmu

Masa lalu biarlah masa lalu

Jangan kau ungkit jangan
ingatkan aku

Masa lalu biarlah masa lalu

Sungguh hatiku tetap cemburu
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Syair lagu di atas menceritakan

tentang sepasang suami istri yang pada

suatu hari mantan pacar menelpon si

suami yang menyebabkan ada rasa

cemburu dan takut si istri akan terulang

masa lalu. Si istri tidak rela dan rasa

ketakutan itu dapat terjadi yaitu akan

kehilangan sang suami. Jadi masa lalu

itu biarlah masa lalu, jangan di ungkit-

ungkit, jangan di ingat-ingat lagi, biarlah

masa lalu itu masa lalu yang dapat

membuat para istri-istri itu cemburu.

Sepertijuga kata bijakdi bawah ini:

Tutup cerita masa lalu

buka lembaran baru

agar kita lebih mantap lagi

melangkah ke depan

Di dalam Al- Qur'an surat An-

Nahl mengatakan "Dan Allah
mengeluarkan kamu dari perut ibumu

dalam keadaan tidak mengetahui

sesuatupun. Dan Dia memberi kamu

pendengarant pengtihatan dan hati agar

kamu bersyukur". (An-Nahl: 78)

Allah dalam ayat ini
mengisyaratkan ciri khas manusia yang

paling penting dan paling bernilai, yakni

kemampuan berpikir dan mencerna

sesuatu. Allah berfirman, ketika kamu

lahir dari perut ibumu, kamu tidak

mengetahui sesuatupun dan apa yang

kamu ketahui saat ini diserap dengan

bantuan mata, telinga dan akal yang

diberikan oleh Allah kepada kamu. Lalu

mengapa kalian tidak mensyu kuri nya?

Dari ayat di atas terdapat dua

pelajaran yang dapat dipetik:

l.Mengingat kembali kekurangan di

masa !alu dapat menghidupkan

kembali semangat manusia untuk

bersyukur. Oleh karenanya, kita

diperintahkan untuk mengingat masa

lalu agar selalu bersyukur.

2.Rasa bersyukur sejati akan nikmat

mata, telinga dan akal adalah dengan

menuntut ilmu. Karena Allah
berfirman,"Kalian tidak mengetahui,

Aku yang memberikan mata, telinga

dan akal agar kalian bersyuku[ yakni

tuntutlah ilmu".

lika kamu berdua bertaubat

kepada Allah maka sesungguhnya hati

kamu berdua telah condong (untuk

menerima kebenaran), dan jika kamu
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berdua saling bantu membantu

menyusahkan Nabi, maka
sesungguhnya Allah menjadi
Pelindungnya dan ffuga) libril dan

orang-orang mukmin yang baik, dan

selain itu malaikat-malaikat adalah

penolongnya. (Q. S.At-Tahrim : 4)

Cobalah mengikhlaskan masa

lalu dengan memperbanyak bersyuku6

beruikir dan menatap masa depan dan

hadapilah masalah-masalah seperti :

l.Tenangkanlah pikiran, ini penting

untuk menghindari kemungkinan lain

yang lebih buruk untuk mengurangi

stres

2.Cobalah berpikir positif dan optimis

akan menarik lebih banyak hal positif

akan terjadi

3.Gunakan cara berpikir kreatif untuk

menemukan solusi, untuk
menyelesaikan masalah tersebut

diperlukan sikap kreatif, karena sikap

kreatif bisa membuat kita lebih

berpikir keras dan bisa menemukan

jalan ke luardari masalah

4.Mintalah peftolongan Allah, dekatkan

diri anda kepada Allah, sehingga tidak

hanya membantu menghadapi

masalah yang dapat membantu

menghindarinya dan mencegah untuk

tidak muncul lagi

5.Jangan putus asa menghadapi

masalah, karena putus asa itu
menandakan anda berpaling dari

Rahmad Allah. Percayalah bahwa Allah

akan selalu menolong umat-Nya.

Simpulan

Masa lalu yang baik ataupun

buruk akan meninggalkan kenangan

baik. Baik kenangan indah yang

membuat kita semangat. Namun

kadang, kenangan indah juga membuat

orang terlena. Beruntunglah yang

menjadikan kenangan indah sebagai

pemicu semangat. Begitu juga ada orang

yang meninggalkan kenangan pahit

kemudian d'rjadikan sebagai cambuk

yang memotivasi dirinya sehingga

sukses. Namun tidak sedikit orang yang

hilang semangat karena masa lalu yang

kelam.

Jadi terlepas apakah masa lalu

kita baik atau buruk, yang terpenting

ialah bagaimana kita mengambil hikmah

kemudian dijadikan sebagai landasan
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kita untuk melangkah ke depan saat ini.

Tidak peduli apakah kenangan itu baik

atau buruk, keduanya mengandung

hikmah. Yang perlu dilakukan adalah

mengambil hikmah dan bertindak.

Ambillah pelajaran dari kesalahan masa

lalu Anda, dan lupakan rasa sakitnya.

Masa depan tidak ditentukan oleh

buruknya masa lalu.
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