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Suatu hari, Yesus 
melewati jalan ke 
Yerikho.  Kota ini 
pernah dihancurkan 
oleh Yosua 
bertahun-tahun 
lalu.  Sekarang kota 
ini dibangun kembali 
dan banyak orang 
tinggal di sana.  
Diantara mereka 
yang tinggal di kota 
itu, ada seorang 
yang bernama 
Zakheus. 



Mungkin orang-orang di Yerikho tidak  
suka kepada Zakheus, karena dia mengambil 
pajak dari mereka.  Zakheus mengirimkan 
uang hasil pajak mereka kepada pemerintah, 
tetapi dia menyimpan sebagian  
besar untuk dirinya sendiri.   



Menjadi seorang pemungut cukai membuat Zakheus 
sangat kaya.  Rumahnya mungkin paling BESAR dan 
paling BAGUS di  
lingkungan itu.  



Tapi dia juga sangat 
pendek, tidak pendek 
dalam hal uang, tetapi 
dalam hal tinggi badan. 
Zakheus tidak pernah 
tumbuh setinggi 
orang-orang lain.  



              Saat Zakheus  
              mendengar bahwa  
 

 
              Yesus ada di Yerikho, si pemungut cukai  
yang kecil ini ingin melihat Orang dari Nazaret yang  
menyatakan diri sebagai Anak Allah.  Tetapi orang 
banyak itu sangat padat ... orang-orang yang tinggi. 



Zakheus mendapat akal. 
Jika dia tidak bisa ada di 
depan orang-orang banyak 
itu ... dia akan memanjat 
sebatang pohon yang 
menjulur ke arah  
jalan ... jadi dia bisa  
melihat Yesus.  



Ketika dia memanjat sebatang pohon, 
Zakheus menemukan satu cabang 

yang nyaman diantara 
 cabang-cabang yang 

 lain, dan duduk di sana 
 menunggu Yesus.  “Aku 

 akan mendapatkan 
 pemandangan yang 
 baik,” dia mungkin 

                               berpikir.  “Aku 
                               akan  
 
 
                         melihat Dia  
                         tanpa kelihatan.” 



“Zakheus, turunlah!”   
Si kecil pemungut  
cukai itu hampir-hampir  
tidak mempercayai  
telinganya.  Yesus  
bediri di bawah pohon.   
Yesus melihat  
kearahnya.   
Yesus  
memanggilnya! 



Jika Zakheus sangat 
terkejut saat mendengar 
Yesus memanggilnya, dia 
pastilah terkagum-kagum 
saat Yesus berkata, “Hari  
ini Aku akan menumpang  
di rumahmu.”  Dengan 
cepat Zakheus turun  
dari pohon dan dia  
hampir jatuh. 



Zakheus bergetar hatinya saat Yesus 
ingin mengunjungi rumahnya.  Tetapi 
orang-orang tidak menyukai hal ini.                                                                                                                                                               



Yesus membawa 
kehidupan baru 
kepada Zakheus.  
Zakheus berkata, 
“Tuhan, setengah  
dari milikku akan 
kuberikan kepada 
orang miskin dan  
sekiranya ada  
sesuatu yang  
kuperas dari 
seseorang akan 
kukembalikan  
empat kali lipat.” 



Yesus senang dengan  
kehidupan baru Zakheus.  
Dia senang melihat  
orang-orang berpaling  
dari dosanya dan  
melakukan apa yang  
benar.  Yesus  
berkata, “Sebab  
Anak Manusia  
datang untuk mencari  
dan menyelamatkan  
yang hilang.”  Pada hari  
itu di Yerikho, Yesus  
menemukan Zakheus! 



“Jika tersingkap, firman-firmanMu  
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130  

Yesus dan Zakheus 
 

Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 
 

terdapat dalam 
 

Lukas 19 



53 60 

TAMAT  



Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang 
hebat yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. 

Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut 
dosa.  Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. 

Ia mengutus putraNya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan 
dihukum karena dosa-dosa kita.  Kemudian Yesus hidup kembali 
dan pergi ke Surga!  Jika kamu percaya pada Yesus dan minta 
Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya!  Ia akan 
datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup 

bersama Dia selamanya. 
Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada 

Allah: 
Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku 

dan sekarang hidup kembali.  Datanglah dalam hidupku dan 
ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru 

sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamaMu selamanya. 
Tolonglah aku untuk hidup bagiMu sebagai anakMu.  Amin. 
Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah setiap hari!  

Yohanes 3:16 
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