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Anakku terjatuh di sekolah tadi pagi. Sebuah kecelakaan yang wajar terjadi kala anak-anak
bermain. Namun tak urung membuatku giris juga melihat bekas jatuhnya. Sebelah sisi
wajahnya tergores semen kasar di sekolah, hingga meninggalkan barut panjang yang sangat
kentara. Bahkan memanjang sampai ke bibir bawahnya yang kebetulan sedang sariawan pula,
hingga ia terus mendowerkan bibirnya selama berbicara untuk meyakinkan betapa sakitnya
luka itu.

Malamnya aku mengkhususkan waktu untuk hanya bersamanya. Aku membacakan cerita
hanya untuknya. Aku memberi telingaku hanya untuk mendengar kisahnya. Aku memberi diriku
hanya untuk memerhatikannya. Yah, biasa..."perlakuan khusus setelah ada kejadian buruk".
Sebuah mekanisme yang mungkin tidak hanya menjadi pergumulan pribadiku: bila anakku
mengalami suatu kejadian buruk maka aku akan berusaha menebusnya dengan perhatian
khusus, supaya ia tak tenggelam dalam kesedihan dan segera kembali ceria.
Berefleksi pada mekanisme ini, aku merasa ada sesuatu yang rasanya kurang benar. Memang
benar dan baik bila aku memerhatikan anakku setelah ia mengalami suatu peristiwa tak
mengenakkan, untuk mengembalikan kegembiraannya. Namun sesungguhnya, bila itu sesuatu
yang--aku sadar betul-- baik diberikan, mengapa aku harus menunggu sampai ia mengalami
kecelakaan? Mengapa harus menunggu anakku mengalami kesedihan, baru aku memberi diri
dan dengan susah payah mencoba mengembalikan senyumnya? Bukankah di waktu-waktu
sebelumnya pun aku dapat memberinya yang terbaik? Di setiap "hari kemarin" yang kulalui
sebagai "hari biasa" bersamanya?
Lalu, bagaimana pula bila anak-anak itu tidak selalu bersamaku? Bagaimana jika mereka
adalah murid-murid Sekolah Mingguku? Tidak setiap hari aku bisa menjumpai mereka. Bertemu
hanya sekali dalam 7 hari. Hanya dalam dua jam yang singkat. Maka sesungguhnya setiap
pertemuan yang terjadi adalah kesempatan yang sangat berharga untuk dilewatkan begitu saja.
Bahwa setiap dua jam setiap minggu itu merupakan kairos, waktu yang takkan terulang dan
takkan pernah kembali lagi?
Sayang kesadaraan ini tidak selalu muncul. Sebagai guru Sekolah Minggu, jujur saja, kita
kerap merasa bahwa kesempatan kita menjumpai mereka masih mudah terjadi lagi dan lagi.
Bahwa masih akan selalu ada "minggu depan" untuk bertemu dengan mereka. Dan itu bisa
membuat kita enggan, kurang antusias untuk memperjuangkann yang terbaik, dan melewatkan
waktu berharga yang diberikan bagi kita. Bukankah mereka masih begitu muda, sehat, dan
kuat? Dan bukankah kita para guru juga demikian? Padahal, siapa bilang itu benar? Siapa
bilang kita akan selalu sehat dan selalu bisa melayani mereka? Siapa bilang pula anak-anak itu
tak rentan oleh luka dan kecelakaan--berat atau ringan--yang mungkin bisa merenggut mereka
sehingga tak lagi dapat berjumpa dengan kita?
Lalu bila itu terjadi, maka kita tinggal bisa menyesal. Tapi itu berarti kita terlambat. Terlambat
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untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka. Terlambat menyampaikan apa yang
seharusnya kita sampaikan. Maka mekanisme "perlakuan khusus setelah kejadian buruk" pun
sia-sia adanya. Sesuatu yang sudah terlambat diberikan, tak ada lagi gunanya bagi si
penerima.
Yesus, ajariku untuk menghargakan setiap kesempatan pelayananku sebagai kesempatan
untuk selalu memberi yang terbaik. Ajariku untuk selalu "siap bekerja" setiap kali aku datang
untuk melayani. Ajariku untuk tidak menunda setiap kebaikan yang bisa kuberi bagi anak-anak
yang kulayani. Ajariku untuk tidak melewatkan dengan sia-sia setiap menit yang kupunya, yang
tidak akan akan pernah bisa kuulangi. Amin.
Tina
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