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Dalam pertujukan sulap, kita dipertontontan permainan-permainan yang
menakjubkan.
Seperti, tubuh seseorang yang dipotong menggunakan
pedang bahakan ada yang
digergaji pakai mesin. Aneh!!! Aneh!!!!
Tetapi sungguhkah ada tubuh seseorang yang
dipotong pakai pedang dan
mesin gergaji?
Aneh, secara sederhana dipahami karena tidak
masuk akal tetapi sungguh nyata. Ada
di depan mata. Karena kita
sering melihat peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh maka kita
menyamaratakan. Keanehan dalam sulap ternyata hanyalah trik,
kecepatan
permainan tangan bahkan kecanggihan teknologi. Yang kalau
boleh, ternyata hanya
tipuan.

Keanehan sejatinya tidak terbatas dalam
permainan sulap saja tetapi kita pun sering
mengalami
peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Kita kerap kali mengalami
keanehan tersebut. Sejak bangun pagi sampai menjelang istirahat
malam. Banyak hal
yang aneh dalam setiap hal dalam hidup kita.

Dulu saya, dan Anda mengaku murid Tuhan Yesus.
Tetapi bagaimana kita menjalani
hidup lama kita. Penuh dengan rasa
was-was. Khawatir. Saya dan Anda setiap hari rajin
berdoa, tetapi
bagaimana saat kita menghadapi masalah? Saya dan Anda lebih
mengandalkan akal kita untuk menyelesaikan setiap perkara, tanpa
melibatkan Tuhan
Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Saya dan Anda dulu
berusaha mencukupi
kebutuhan hidup dengan berkerja keras agar
mendapat uang yang banyak sehingga
semua kebutuhan dapat tercukupi.
Namun apa yang terjadi? Saya dan Anda jatuh sakit.
Uang hasil kerja
keras habis untuk pengobatan.

Tetapi ketika saya dan Anda melibatkan Tuhan
Yesus maka saat penghasilan saya dan
Anda yang mestinya tidak cukup
dalam satu bulan, ternyata saya dan Anda
dimampukan untuk mencukupi
kebutuhan selama satu bulan. Pernahkah Anda
mengalami dan merasakan
hal tersebut? Aneh bukan?

Contoh lain, yang dulunya Anda tidak bisa
menulis bahkan hampir putus asa, tetapi
karena Anda percaya campur
tangan Tuhan Yesus dalam pergumulan, ternyata karya
Anda menjadi
berkat bagi sesama. Sekali
lagi aneh, bukan…? Setiap dari kita
mempunyai pengalaman yang aneh
tentang campur tangan Tuhan Yesus.

Keanehan dalam Tuhan Yesus sungguh bukan trik,

kecepatan tangan Tuhan Yesus
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atau bahkan kecanggihan teknologi.
Namun itulah berkat yang saya dan Anda terima
dari Tuhan Yesus
sendiri. Itulah bukti nyata campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup
saya dan Anda. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan Yesus dalam setiap
hal.

Jika Anda berkenan, tulislah
“keanehan-keanehan” karya Tuhan Yesus dalam hidup
Anda. Maka
saya dan Anda akan mengatakan Tuhan Yesus-ku sungguh LUAR BIASA.
Tuhan Yesus-ku adalah SANG ANEH sejati. Haleluya Amin !!!

*) Terima kasih B. Paulina untuk inspirasinya
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