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"Small is Beautiful" (Yang Kecil itu Indah)

  

  

Saudara-saudaraiku terkasih,
Tahukah Anda bahwa penemu atau pendiri dari aplikasi WhatsApp yang kita gunakan
sekarang, di hand phone kita masing - masing, didirikan oleh bekas serorang tukang sapu dan
pembungkus barang belanjaan pada sebuah toko di California? Dialah Jan Koum, seorang
anak dari keluarga miskin di Ukraina, yang kemudian diusia ke 16 tahun bersama orang tuanya,
ibunya, pindah ke Amerika Serikat untuk memperbaiki kehidupan keluarga mereka! Sesampai
di AS mereka tinggal disebuah aparment dengan dua kamar tidur yang kecil-kecil, namun
disitulah mereka merebahkan tubuh untuk beristirahat setelah berjuang untuk memenuhi hidup
mereka sehari - hari! Hidup mereka sangat tergantung dari bantuan pemerintah, jaminan sosial
pemerintah! Mereka juga harus antrian mengambil kupon makanan diloket karena mereka tidak
mempunyai uang yang cukup untuk makan! Ibunya bekerja sebagai babysister, pendapatan
pun tidak seberapa untuk hidup! Meskipun keadaan demikian, Jan Koum tidak menyerah, ia
malah terus bermimpi suatu saat bisa menciptakan media saling berkomunikasi dan
mengetahui keadaan orang yang jauh! Hal ini terispirasi oleh keadaan komunikasi dengan
ayahnya yang susah, karena ayahnya tetap tinggal di ukraina dan tidak punya duit untuk
komunikasi!

      

Singkat cerita, Jan Koum masuk sekolah dan melanjutkan kuliah pada jurusan komputer dan
matematika, namun tidak berhasil karena prestasinya yang buruk dan membosankan. Setelah
keluar dari kuliah, Ia bertemu dengan temannya bernama Brain Acton, yang sudah bekerja di
perusahaan Yahoo.Disinilah Jan belajar mewujudkan impiannya. Berjumpa dengan Brain Acton
membawa pengaruh besar dalam hidup Jan Kouman yang pada saat itu telah hidup
sebatangkara. Ayahnya meninggal tahun 1997 dan ibunya tahun 2000. Setelah beberapa lama
mereka bekerja di Yahoo, mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Yahoo, dan melamar
di perusuhan facebook untuk bekerja tapi ditolak! Mereka tidak menyerah! Nasib baik berpihak
padanya, ia bisa mempunyai sebuah iphone!. Disinilah ia mulai merancang aplikasi Whatsapp
ini. Jalan Tuhan menuntunya, ia bertemu lagi dengan Alex Fishman dan pada tanggal 24
Februari 2009 ia mendirikan perusahan Whatsapp di California! Saya teringat kata – kata
Menteri ESDM, Ignatius Jonan, “bahwa berkat itu tidak akan berpindah pada orang lain, bila kita
yg berbuat baik". Bahasa Rasul Paulus dlm bacaan kedua, Tuhan akan membalas usaha dan
setiap perbuatan baik kita.
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Saudara-saudariku terkasih, kisah Jan Koum ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah
hidup manusia yg dituntun oleh Tuhan! "Small is Beautiful" Yang Kecil itu indah! Jangan
remehkan yang kecil, yang rendah dan sederhana karna dari merekalah lahir perkara-perkara
yang besar! Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan kebenaran hal ini! Tuhan
menumbuhkan pohon yang kecil dan rendah! Dalam bacaan Injil Yesus mengumpamakan
Kerajaan Allah dari benih yang kecil dan sesawi yang sulit terlihat oleh mata! Namun bagi
Tuhan itulah karyaNya yang ajaib dan kadang tidak terselami! Karya dan kekuatan Tuhan
selalu nyata! Liat kisah hidup Jan Koum!

  

Saudaraku-saudariku terkasih, agar kita bisa mengalami hidup yang terberkati itu, dibutuhkan
beberapa hal, yang digambarkan dalam bacaan-bacaan hari ini: pertama, jangan remehkan
hal-hal kecil, karena itulah awal dari sesuatu yang besar!Tuhan bersabda,“siapa setia dalam
perkara kecil, setia juga dalam perkara yang besar.” Kedua, terbukalah pada daya kekuatan
Allah, Roh Kudus Allah dalam dirimu, yang merancang segala kebaikan dan kebahagian!
Ketiga, bersabarlah, karena hidup ini adalah proses dan perjuangan yang panjang! Kadang kita
merasa sukses tapi kadang juga gagal dan ditolak! Hanya iman percaya dan kesabaran yang
akan membuat kita kuat, bertahan dan sukses bahagia! Keempat mau berubah, beralih kata
paulus! Beralih dari cara hidup lama kepada alam hidup Yesus! Kelima, hidup ini harus
dipertanggung-jawabkan karna itu janganlah disia-siakan, tanamlah benih-benih kebaikan maka
Tuhan akan menumbuhkan hasilnya yang berlimpah....semoga Tuhan memberkati! Amin
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