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Suatu siang saya hendak mengirim naskah ke media dengan bantuan internet. Tidak seperti
biasanya. Siang itu macet. Server error. Selang beberapa waktu, saya coba lagi. Tetap tidak
bisa. Itu menggunakan PC. Lalu, saya pindah menggunakan laptop dengan bantuan
WiFi
. Hasilnya tetap sama saja.
Saya kembali lagi ke PC. Dan, saya bersebelahan dengan
teman.

Saya secara spontan mengalami kesesakan dan menyebut mengeluarkan kata-kata “Tuhan
Yesus...” Dengan tanggap teman saya menjawab, "Tuhan Yesus terlalu sibuk untuk
mendengarkan panggilanmu... pak."

Satu kalimat sederhana tetapi menurut saya menarik untuk dicermati dan dipergumulkan.
Betulkah Tuhan Yesus terlalu sibuk sehingga tidak sempat menjawab setiap panggilan Anda da
n saya? Bisa jadi tidak hanya teman saya saja yang memiliki pemikiran bahkan keyakinan
bahwa saat-saat ini Tuhan Yesus banyak pekerjaan sehingga, kita diabaikan.

Dari pihak kita ... Anda dan saya merasakan bahwa Tuhan Yesus mengabaikan. Apakah bukan
sebaliknya Anda dan saya sendiri yang mengabaikan sapaan, jawaban Tuhan Yesus atas
setiap panggilan Anda dan saya? Karena Anda dan saya tidak mencermati sungguh bahkan
menyakini terhadap jawaban, sapaan Tuhan Yesus atas diri kita maka kita “mengklaim” Tuhan
Yesus mengabaikan.

Coba kita memberikan tanggapan apa atas setiap sapaan, dan jawaban dari Tuhan Yesus... itu
hal biasa... itu sudah sewajarnya terjadi... bukankah itu buah dari jerih payah pekerjaan...
memang sudah hukum alam... atau bahkan saya percaya tetapi saya masih .... Iya sih Tuhan
Yesus Mahakuasa namun menurut saya...

Itulah sebagian kecil dari jawaban Anda dan saya terhadap sapaan dan jawaban dari Tuhan
Yesus. Sejatinya Anda dan saya lah yang menyibukkan diri untuk menjawab setiap sapaan dan
jawaban Tuhan Yesus.

Bukahkah Tuhan Yesus sangat berbahagia jika kita memanggil nama-Nya? Sayangnya kita
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sendiri yang perlu meluangkan waktu untuk menjawab sapaan dan panggilan dari Tuhan
Yesus. Halleluya. Amin.
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