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365 renungan

Kerinduan untuk Bertemu Yesus
Lukas 19:1-10
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata: "Zakheus, segeralah turun,
sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19:5
Perkataan Yesus ini sungguh mengejutkan Zakheus. Nadanya begitu ramah dan akrab.
Bagaikan ucapan seorang teman lama yang tidak sungkan lagi mampir di rumahnya. Zakheus
yang tadinya hanya bermaksud melihat Yesus sekilas saja, kini malah mendapat perhatian
ekstra sebab Yesus mau datang ke rumahnya! Wow, luar biasa!
Zakheus-pun segera turun dari pohon dan menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Ia
mendapatkan sukacita dari Tuhan melalui perjumpaannya dengan Yesus. Sukacita yang
mendorongnya untuk memulai hidup baru dengan mengikuti ajaran Kristus. Ia tidak mau lagi
memeras orang lain. Ia mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan
mengembalikan empat kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Ini adalah
tindakan ganti rugi yang melampaui apa yang disyaratkan di dalam Taurat Musa (bdk. Kel
22:4).
Kerinduan Zakheus bertemu Tuhan Yesus membuatnya menerima kemurahan dan belas kasih
dari Yesus, menjadikannya seorang yang bermurah hati dan berbelas kasih kepada orang lain.
Demi kerinduannya untuk melihat Yesus, Zakheus rela membuang gengsinya sebagai orang
kaya, menyingkirkan rasa malu, dan mau bersusah-payah memanjat pohon ara. Semuanya
hanya untuk satu tujuan sederhana: untuk mendapatkan sukacita sejati nan kekal.
Andaikan ku punya malaikat cinta,
kan ku minta kepadanya tuk membisikkan satu kata!
Rindu ini hanya milikmu!
Jika Mentariku sudah tidak dapat lagi menemani,
kan ku nikmati kesunyian ini.
Apabila puisi indah sudah tak dapat membuat duniaku manis,
biarlah ku nikmati kepahitan ini.
Namun rinduku kan senyum Mentari,
memberiku kekuatan dan inspirasi.
Sudahkah Anda merindukan Yesus seperti Zakheus? Apakah Anda rindu “melihat Kristus”? Hati
yang terus merindukan Tuhan akan mendapat sukacita, kekuatan, hikmat, dan inspirasi dariNya. Saya menulis renungan pun karena merindukan Yesus. Sukacitanya tak terbayarkan saat
mendengar orang lain yang membaca, dikuatkan dan mendapatkan berkat melalui renungan
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ini. Milikilah hati yang selalu merindukan Yesus.
Salam rindu yang menguatkan.
KERINDUAN BERTEMU YESUS AKAN TERBAYARKAN OLEH SUKACITA YANG
DIDAPATKAN
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