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“Kenapa
gampang?”

sih pelajarannya makin lama makin susah?? Dulu waktu kelas 1 kok

Kalau saya mendengar pertanyaan-pertanyaan gitu, saya cuman
geleng-geleng kepala
en bilang, “Nak … nak … itu pertanyaan
yang perlu ditanya kah?” *HUAAAA …
lama-lama saya jadi kayak
orang tua! Hehehehe.* Trus biasanya dengan sok bijaksana
saya
menerangkan kenapa pelajaran kita sekarang makin lama makin susah.
Yah jelaslah!! Masak udeh belajar ampe integral, sin cos trus materi
berikutnya belajar 1
+ 1 = 2?!? Geblek
ajee … Dalam hati saya mikir, “Ckckckck … anak zaman sekarang,
ngga tau idup susah. Heh! Zaman saya duluuu …”

Tapi ternyata yang geblek itu sebenernya saya. Ketika di
hidup saya, masalah tak
berhenti, saya ngomel sama Tuhan. “Duh
Tuhan tidak bisakah ada 1 bulan aja kagak
ada masalah!??! Kenapa sih
masalah dateng mulu. Udeh selesai satu masalah, datang
lagi masalah
laen!!”

Ok guys, coba bandingkan kalimat saya di atas dengan kalimat
murid-murid saya.
“Duh, Laoshi, tidak bisakah ada 1 bulan aja
tanpa Pe-er?!?!?! Kenapa sih kasih Pe-er
mulu!? Kan pe-er bab 7 udeh dibikin, kenapa mesti bikin latihan bab 8?!?!”

You see guys … sama aje kan? Saya mah kagak lebih pinter dari murid-murid saya. Kalo saya
bilang murid saya suka males, saya benernya sama malesnya sama
mereka.
Kalo saya bilang murid-murid saya tidak punya semangat
juang, lah saya kalo kerjanya
juga ngomel mulu sama Tuhan, saya juga
kagak punya semangat juang benernya!
Ckckck. Like teacher, like
students. Hahaha. Omelan saya ke Tuhan itu sama aja
dengan omelan
murid-murid saya. En kalo menurut saya pertanyaan murid-murid saya
itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, demikian juga
pertanyaan saya ke
Tuhan. :p Pertanyaan ngga mutu. Malahan kalo mo
jujur ye, saya itu malah lebih parah
dari murid-murid saya. Coz saya
tau menasehati mereka (baca ngomelin), tapi ternyata
saya sendiri
juga begitu. :O

Guys, ketika masalah datang silih berganti ke dalam hidup
kita, jia you. Ingatlah 1 hal.
Tuhan tuh guru yang lebih baik dari saya (ya IYA
LAAHHH … Tuhan gitu loh!). Nah kalo
saya, guru yang rada-rada
geblek aje kagak pernah merencanakan pengen ngeliat
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murid saya
gagal, kagak pengen supaya murid saya benci pelajaran bahasa
Mandarin, kagak pengen murid-murid saya stress stroke trus stop,
apalagi Tuhan!

Tuhan tuh tidak pernah merencanakan supaya kita gagal.
Rancangan Tuhan itu
rancangan damai sejahtera! Btw kalimat di atas
tuh diambil dari Yesaya pasal 29 yang
diberi judul “Surat Kiriman
kepada Orang-orang Buangan di Babel” So guys, perikop itu
adalah
tentang pernyataan dan janji Tuhan kepada orang Israel di PEMBUANGAN
… Judul perikopnya bukan, “Surat Kiriman kepada Orang-orang
Israel yang sedang
Berlibur di Pantai Laut Merah”. Atau “Surat
Kiriman kepada Orang
Israel
yang sedang Berpesta di Yerusalem.” Dan setelah
surat
itu
dikirim, setelah Tuhan berjanji,apakah orang
Israel
langsung keluar dari Babel?
Apakah mereka tiba-tiba menjadi bangsa yang kuat lalu mengalahkan
orang Babel?

Nope. Mereka tetap jadi orang buangan selama puluhan tahun.
rancangan damai sejahteranya?

Lah … mana

Inilah kesalahan kita yang utama. Mengira bahwa rancangan
damai sejahtera berarti
jalan kita mulus lus lussss … berarti kita
akan dapet jodoh yang guanteng pol, puiinter,
buaeeekkk, keluarganya
oke, asik, gaul, takut akan Tuhan, perfect dah. Rancangan
damai
sejahtera versi Tuhan tidak sedangkal itu guys. Rancangan damai
sejahtera Tuhan tidak pernah berarti menyingkirkan semua penghalang
yang ada.

Guys, mari kita berandai-andai, kalau kalian punya anak,
akankah kalian memasukkan
anak kalian ke sekolah yang ngga pernah
ada ujian? Ngga pernah ada pe-er, pokoknya
anak-anak tiap hari main
mulu. Kagak ada disiplin. Mau?? Saya sih ogah. Jadi apa anak
gue
ntar?

Tuhan
tau dan sangat mengerti, masalah perlu ada demi kebaikkan kita.
Semua
kita ngga jadi anak-anak gampangan tapi jadi anak Tuhan yang
bisa membuat Tuhan
tersenyum.

Guys, rancangan damai sejahtera versi Tuhan adalah bahwa
apapun yang kita hadapi,
damai sejahtera Tuhan selalu ada, Tuhan
sendiri bersama dengan kita. Apabila kita kita
berseru dan datang
kepada-Nya maka Ia mendengarkan kita. Apabila kita mencari Dia,
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kita

akan menemukan Dia (Yes 29:12-13).

So guys, ketika kita sadar dan mengerti Tuhan ingin supaya
kita berhasil, berhasil
mengatasi masalah hidup kita bersama dengan
Dia, berhasil bangkit dari keterpurukan
dan bersandar pada-Nya, kita
tidak akan gentar melihat masalah. Kita tidak perlu
ngomel kenapa
ini begini … kenapa hidup saya makin hari makin susah? Masalah
saya makin hari makin banyak. Kita bisa melihat Dia di dalam setiap
masalah … dan
melihat bahwa Ia berjalan bersama dengan kita.

Karena dengan Dia, kita adalah orang-orang yang lebih dari

pemenang.

Jakarta, 19 September 2008

Tuhaaannn … nyam nyam … as usual … Tuhan kok
dilawan. Aku bersyukur buat
pekerjaanku, buat murid-muridku dengan
segudang pertanyaannya dan tingkah
polahnya. Yang kadang ngeselin,
tapi juga
n
gangenin
.
Tuhan, makasih untuk kesempatan belajar mengenal-Mu lewat
murid-muridku.
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