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Membaca surat kabar adalah kegiatan rutin saya setiap hari. Bagi saya membaca koran adalah
satu hal yang penting karena hal itu membuat saya mengikuti perkembangan berita yang terjadi
di “dunia” luar dan menambah wawasan saya. Mengingat keterbatasan waktu, setiap kali
membaca koran, saya hanya memfokuskan pada tulisan-tulisan yang saya anggap penting
saja. Saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang saya anggap kurang penting seperti
advertensi atau berita dukacita. Tapi entah mengapa, mata saya tertuju pada sebuah berita
dukacita yang dimuat dalam surat kabar yang saya baca hari itu.
Pada saat membaca berita dukacita itu, sontak saya terpaku. Saya dikagetkan dengan isi
berita dukacita itu. Saya kaget bukan karena saya mengenal dengan baik orang yang namanya
tercantum dalam iklan dukacita itu. Namun saya dikejutkan dengan tanggal lahir orang yang
baru meninggal itu. Ternyata tanggal lahirnya sama persis dengan tanggal lahir saya, baik
tanggal, bulan maupun tahunnya. Saya langsung membayangkan seandainya saya yang
dimuat di iklan dukacita itu. Dan bukannya tidak mungkin hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi,
saya merasa belum siap. Saya belum siap untuk dicantumkan nama saya dalam berita dukacita
itu.
Bukan karena saya kuatir akan kehidupan saya setelah kematian karena saya beriman bahwa
Yesus, Juruselamat saya, sanggup memberikan kepada saya hidup yang kekal. Tapi saya
justru saya mengkuatirkan hidup saya sebelum kematian. Saya merasa saya belum berbuat
banyak untuk Tuhan. Saya anggap diri saya belum banyak menjadi berkat bagi orang lain.
Seumpama sebuah pohon, saya belum cukup memuaskan pemilik saya dan keluarganya
dengan buah-buah yang saya hasilkan. Saya belum cukup memuaskan tetangga-tetangga dan
handai taulan pemilik saya untuk mencicipi buah yang saya hasilkan.
Iklan dukacita yang tidak sengaja saya baca hari itu telah memberikan motivasi baru kepada
saya supaya saya hidup lebih baik lagi. Supaya saya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh
Rasul Paulus, “Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah”
(Fil. 1:22).
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