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Temanku, Wulan, adalah seorang guru Sekolah Minggu yang setia.
Memang ia tak
begitu menonjol di kelas, karena ia cenderung pendiam
dan anteng. Apalagi ia punya
kelemahan yang menghambatnya dalam
berkomunikasi. Pendengarannya lemah dan
bicaranya tidak jelas,
sangat cedal.
Konsekuensinya, tugas yang mampu ia lakukan di kelas pun terbatas.
Bila pada
umumnya setiap guru diharapkan dapat berperan dalam semua
tugas supaya dapat
saling menggantikan, berbeda dengan Wulan. Karena
kondisinya, ia jarang ditugasi
untuk memimpin pujian, memimpin acara
ulang tahun, main drama, atau main muppet.
Bukan meremehkan, tetapi
karena anak-anak akan kesulitan berkomunikasi secara
cepat dan
langsung dengannya.
Walaupun demikian, setiap tugas yang diberikan padanya pasti akan
selalu ia
pikirkan dan usahakan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan.
Apalagi bila ia ditugasi
untuk membuat kegiatan. Ia pasti akan
membuat kegiatan yang buatku rasanya "amat
repot" untuk
dipersiapkan. Ia memang piawai bila disuruh membuat pekerjaan
tangan. Bila sudah berkarya dengan kertas, gunting, dan lem, maka ia
bekerja dengan
begitu rajin dan rapi.
Adakalanya ia juga ditugasi membawakan firman Tuhan, dan ia tak
pernah
menolak. Ia memang menyadari kekurangannya. Sebab itu dalam
menyampaikan
cerita, ia akan berusaha berbicara pelan dan
menggunakan artikulasi yang sejelas
mungkin. Ia juga akan selalu
berusaha menampilkan mimik muka dan berbagai peraga
yang akan
menutupi kekurangannya. Aku melihat bahwa ia bercerita dengan
segenap hatinya. Dan Allah pun bekerja melaluinya. Dalam setiap
pelayanan yang ia
lakukan, aku selalu merasakan adanya kuasa Allah,
sehingga anak-anak (yang
biasanya begitu sulit dikuasai oleh guru
yang lebih lancar bicara) dapat memerhatikan
ceritanya.
Orang sah saja bila berpikir bahwa ia tak cocok jadi guru Sekolah
Minggu, tetapi
aku salut bila ia tetap menjaga komitmennya itu.
Walaupun ada kelemahan, ia tak
kemudian enggan atau rendah diri
untuk ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan dalam
keterbatasan, ia
berikan setiap hal terbaik yang dapat ia lakukan.
Mungkin kerap kali orang mengganggap modal utama guru Sekolah Minggu
adalah kemampuan verbal, kepandaian berbicara, bakat bercerita.
Namun Wulan telah
mematahkan asumsi dangkal tersebut. Modal utama
seorang guru Sekolah Minggu
adalah hati yang bersedia, hidup yang
diserahkan sepenuhnya, untuk Allah pakai sesuai
dengan
kedaulatan-Nya. Kuasa Allah terlalu hebat sehingga Dia bahkan dapat
memakai orang-orang yang lemah sekalipun, menjadi alat yang berguna
di tangan-Nya.
Jogja, 03 November 2003
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