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Cakap di Hadapan Raja
Amsal 22:22-29
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya ? Di hadapan raja-raja ia
akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amsal 22:29
Tahun lalu, Indonesia kedatangan tamu kehormatan, seorang raja dari Saudi Arabia. Media
massa, TV, radio, dan medsos ramai memberitakan kedatangan Yang Mulia Raja Salman.
Untuk bisa bertemu dengan Sang Raja tidaklah sembarangan, ada protokoler khusus harus
dilewati dan beliau memilih serta menyeleksi dengan siapa ia mau bertemu.
Apa yang Amsal 22:29 tuliskan, bisa kita lihat dalam kejadian ini. Presiden Jokowi dan mantan
Gubernur DKI Ahok, berdiri di hadapan Raja Salman. Orang yang tidak suka dan punya
kepentingan sendiri, banyak mengecam hasil kerja mereka berdua. Namun, fakta berbicara lain.
Raja Salman ingin menjumpai mereka, makan bersama, dan bahkan Raja Salman ikutan ngeVlog bareng Presiden Jokowi. Raja Salman dikelilingi oleh orang-orang pilihan, orang yang
cakap dalam pekerjaan mereka. Hanya orang yang cakap dan sungguh bertanggung jawab di
dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan para raja.
Salomo pada ayat ini menggunakan kata “cakap”. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab terjemahan
KJV dan NIV, dipakai kata “dilligent” dan “skillful”, yang artinya rajin dan ahli. Sikap inilah yang
Salomo harapkan ada di dalam diri orang-orang percaya. Rajin bekerja, bukan setengahsetengah, bukan asal jadi, dan bukan pula pas-pasan. Memberi yang terbaik di dalam
pekerjaan, studi, berumah tangga, dan usaha lainnya. Sikap ini termasuk bagaimana
mengetahui potensi pribadi diri kita, mengolah, mengasah sampai ahli, dan
mempergunakannya dengan baik dan bijak. Tentu dengan suatu tujuan baik. Inilah gambaran
orang-orang yang cakap.
Tuhan Yesus senang memberkati usaha keras yang dilakukan dengan serius dan sungguhsungguh. Dia menghargai orang-orang yang memberikan yang terbaik. Dia akan meningkatkan
posisi mereka menjadi lebih tinggi lagi, sesuai dengan janji-Nya, “TUHAN akan mengangkat
engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun,
apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini
kaulakukan dengan setia.” (Ul. 28:13). Hayuu bangun, bekerja dengan giat! Lakukanlah segala
aktivitas Anda dengan baik dan bertanggung jawab ya...
ORANG-ORANG YANG CAKAP AKAN DIPOSISIKAN TINGGI OLEH TUHAN.
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