
CERITA PENUH KEJUTAN





Dua orang berjalan beriringan. 

Berdiskusi sambil garuk-garuk kepala.



Tentang suatu hal BESAR yang baru saja terjadi. 



Saat jalan dari Yerusalem ke Emaus, tadinya berdua jadi tiga

orang. Ketika ada seseorang, "Hai! Hai!" katanya. 



"Kalian berdiskusi sambil garuk-garuk kepala. 

Apa ada hal BESAR telah terjadi?"



"Kau belum dengar yang baru saja terjadi? 

Seluruh Yerusalem garuk-garuk kepala!"



"Saya ketinggalan berita apa?" tanyanya. 

"Saya ingin tahu, tolong ceritakan."



"Ini tentang seseorang bernama Yesus. Kami kira Dia datang untuk

selamatkan anak-anak Tuhan dan kalahkan bangsa Romawi. 



Dia lakukan dan katakan banyak hal keren. 

Dia dari tempat namanya Nazaret."



"Dia ceritakan kisah-kisah hebat dan sembuhkan yang sakit.



Dia tahu nama orang-orang dan apa yang ubah mereka."



"Ingat pernikahan itu? Dia ubah air jadi anggur! 



Menghidupkan lagi teman-Nya dan dia sehat-sehat saja. 



Dia suka berbagi dan peduli, tanya saja ke murid-Nya, Petrus. 

Dia berjalan di atas air hanya dengan kaki-Nya."



"Dia berkata "Ssstttt..." ke angin ribut dan jadi tenang. 



Dia lakukan mukjizat dengan roti dan ribuan orang jadi kenyang. 



Selain semuanya itu, kotbah-Nya di atas bukit

ada banyak cerita yang keren dan brilian!"



"Aku tidak dapat percaya! Sungguh merasa kehilangan! 



Ada orang luar biasa, tapi disalibkan. 

Di salib itu, Dia mati! Aku sungguh sangat sedih!"



"Tiga hari berlalu, tapi rasanya seperti lebih dari 70 hari. 

Karena kami dengar kubur telah kosong! 



Benarkan? Kamu dengar aku? Mayat-Nya hilang! Siapa yang 

ambil mayat-Nya? Dia tidak pernah bersalah!"



"Kalian sepertinya bingung dan tidak paham. 

Saya akan jelaskan yang tertulis dalam kitab. 



Ini semua karena rencana-Nya sejak semula. 

Karena Yesus mengasihimu dengan sepenuh hati-Nya. 



Dia mati di kayu salib, tapi bangkit dari kubur! 

Dia kembali hidup, supaya kamu hidup juga!"



Sepanjang mereka berjalan, masih saja garuk-garuk kepala.

Dua orang berhenti, tapi orang ketiga tetap berjalan.



"Hai, tolong jangan pergi." kata kedua orang itu.

"Matahari sudah terbenam, mengapa tidak menginap saja?"



"Baiklah." kata orang ketiga. "Hari sudah malam. 

Saya akan menginap bersamamu dan makan sedikit."



Ketika mereka duduk untuk makan, 

mereka berdoa ucap syukur pada Tuhan atas makanan.



Dan sungguh mengejutkan! 

Dua orang itu terbelalak lalu gosok-gosok mata mereka.



"Dia Yesus! Tidak mati. Tapi sungguh hidup!"



Belum sempat bicara lagi dan roti dibagikan, 



Yesus menghilang!



Dia tidak dapat ditemukan!



Kedua orang itu bertanya-tanya

dan benar-benar garuk-garuk kepala.



Mereka baru saja bersama Yesus. 

"Hal BESAR baru saja terjadi! 



Kita harus kabarkan bertemu Yesus! Pakai sepatumu! 

Ayo cepat ke Yerusalem! Jangan sia-siakan waktu!"



Selama ini bersama Yesus, betul-betul orang yang sama.

Mereka mencari kitab suci tentang Putra Allah yang agung.



Ini adalah kisah TERBESAR yang pernah diceritakan.

Cerita tentang kebangkitan Yesus tidak akan pernah usang.



Dua orang yang bertemu Yesus benar-benar terkejut!

Mereka membagikan cerita dan kita masih ceritakan sampai sekarang.


