
akan mampu mengembalikannya lagi, 

keresahan tak akan sanggup memperbaikinya 

lagi ,  kegundahan t idak akan mampu 

merubahnya menjadi terang dan kegalauan 

tidak akan dapat menghidupkannya kembali, 

karena ia memang sudah tak ada.

Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa 

lalu, atau dibawah payung gelap masa silam. 

Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu. 

Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke 

hulu, matahari ketempat terbitnya, atau seorang 

bayi keperut ibunya kembali? Ingatlah, 

keterkaitan Anda dengan masa lalu, keresahan 

Anda atas apa yang telah terjadi padanya, 

keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api 

panasnya dan kedekatan jiwa Anda pada 

pintunya, adalah kondisi yang sangat naif, ironis, 

memperihatinkan dan manakutkan.

Membaca kembali lembaran masa lalu hanya 

akan memupuskan masa depan. Mengendurkan 

semangat dan menyiakan waktu yang sangat 

berharga. Dalam Al Qur'an, setiap kali usai 

menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja 

yang telah mereka lakukan, Allah selalu 

mengatakan "Itu adalah umat masa lalu". 

Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka 

selesai pula urusannya dan tidak ada gunanya 

mengurai kembali bangkai zaman dan memutar 

kembali  roda sejarah.

Orang yang berusaha kembali ke masa lalu, 

adalah tak ubahnya orang yang menumbuk 

tepung, atau orang yang menggergaji serbuk 

kayu. Orang yang berpikiran jernih tidak akan 

pernah melihat dan sedikitpun menoleh ke 

belakang. Pasalnya, angin akan selalu 

berhembus ke depan, air akan mengalir ke 

depan, setiap kafilah akan berjalan ke depan dan 

segala sesuatu bergerak maju ke depan. 

Maka janganlah pernah melawan sunah 

kehidupan. Jadikanlah masa lalu sebagai 

kenangan dan sejarah kehidupan yang tidak 

akan mungkin terulang kembali...

Wallohua’lam

Yang Lalu
Biarlah Berlalu

Mengingat dan mengenang masa lalu, 

kemudian bersedih atas nestapa dan 

kegagalan di dalamnya merupakan tindakan 

bodoh dan gila. Itu, sama artinya dengan 

membunuh semangat, memupuskan tekad dan 

mengubur masa depan yang belum jadi.

Bagi orang yang berfikir, berkas-berkas masa 

lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali, 

cukup ditutup rapat-rapat. Lalu disimpan dalam 

ruang penglupaan, diikat dengan tali yang kuat 

dalam penjara pengacuhan selamanya. Atau 

diletakkan di dalam ruang gelap yang tak 

bertembus cahaya. Yang demikian, karena 

masa lalu telah berlalu dan habis kesedihan tak 

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT

Buletin ini bisa Anda download di http://takusanka.wordpress.com
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