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CERITA 16 

ZAKHEUS 

LUKAS 19:1-10 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Lukas 19:1-10 
Bacaan Alkitab di kelas : Lukas 19:3-4 (Kelas Balita); Lukas 19:3-6 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 9:2 (Kelas Balita); Mazmur 9:2 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Efesus 1:7 (Kelas Balita); Efesus 1:7 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Lukas 19:10 (Kelas Balita); Lukas 19:10 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Amsal 3:9a (Kelas Balita); Amsal 3:9 (Kelas Kecil) 
 

 

 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus 
melintasi kota itu 

1    

  Ket. Disitu ada seorang bernama 
Zakheus, kepala pemungut cukai dan ia 
seorang kaya. 

2 +/- 

  Zakheus berusaha melihat Yesus, tetapi 
tidak berhasil. 

3 + 

  Zakheus berlari mendahului orang banyak 
dan memanjat pohon ara untuk melihat 
Yesus. 

4 + 

- Yesus tiba di tempat Zakheus 
- Yesus melihat ke atas dan menyuruh Zakheus 

untuk segera turun dari atas pohon ara, 
sebab hari ini Dia harus menumpang di 
rumahnya. 

5    

  Zakheus  segera turun dan menerima 
Yesus dengan sukacita 

6 + 

  Semua orang yang melihat itu bersungut-
sungut.  
Mereka berkata bahwa Yesus 
menumpang di rumah orang berdosa. 

7 - 

  Zakheus berdiri dan bernazar (berkata) 
kepada Tuhan. 

8 + 

Yesus menyatakan (berkata) keselamatan bagi 
Zakheus dan seisi rumahnya 

9-10    
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA GAMBAR PENERAPAN 

I 1-2 Yesus di kota Yerikho Gambar 1-2  

II 3-4 Zakheus berusaha melihat Yesus Gambar 3-5 B 

III 5-10 Yesus menumpang di rumah Zakheus  Gambar 6-12 C 

 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Aku rindu bertemu Yesus (Ayat 3-4) 
(Bnd. PGT Bab II:1) 

 
Aku harus tinggal di rumahmu (Ayat 5)  

(Bnd. PGT Bab II:1) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Agar anak selalu merindukan kehadiran Yesus 
dalam hidupnya 

 Anak dapat menyatakan sukacitanya menyambut  
kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupannya. 

   
PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Banyak sekali orang mengikuti Yesus. Ada 0rang 
miskin, orang kaya, orang sakit, orang sehat. 
Mereka mengerumuni-Nya. Banyak orang yang 
bersukacita karena Yesus menyembuhkan-Nya, 
bahkan Yesus mau menjadikan mereka sahabat-
Nya. Yesus sangat senang kepada mereka. Sudah 
lama aku ingin melihat Yesus. “Aku mau tahu 
siapa Dia. Aku mau melihat-Nya, Aku mau 
mengenal-Nya. Aku juga mau jadi sahabat-Nya. 
Tapi bagaimana, ya. Banyak sekali orang…. Aku 
harus bisa melihat-Nya. Aku harus mencari cara 
untuk bisa melihat-Nya. 

 Ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus, Yesus berkata 
“Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus 
menumpang di rumahmu. Zakheus sangat senang. Zakheus 
sangat gembira. “sungguh Tuhan, Engkau akan tinggal di 
rumah ku?. Saya senang sekali Tuhan mau tinggal di 
rumahku. Hatiku bersukacita Tuhan akan tinggal di rumah 
ku”. 
“Mari Tuhan, mari masuk ke dalam rumah ku.” 
Tuhan Yesus mau tinggal dalam rumah kita. Tuhan Yesus 
mau tinggal dalam hati kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita 
akan menyambutnya dengan bersukacita. Siapa yang mau 
bersukacita menyambut Tuhan Yesus? 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 3 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

                 B 
 
 

                 
 
 

  
 

                                C 
                 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay. 1-2 Ay. 3-4 Ay. 5-10  Ay. 1-2 Ay. 3-4 Ay. 5-10 

½ menit 1½ menit 1 menit  ½ menit 1 ½ menit 3 menit 

 
 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar yang digunakan adalah gambar Kabar Baik Ceria hal 263-273. 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
(KBC hal 263) 

Kedatangan Yesus bersama murid-muridNya di Yerikho menarik perhatian orang banyak. 
Beberapa orang berbisik-bisik satu dengan yang lain. Beberapa yang lain mengintip dari jendela 
dan pintu rumah untuk mengetahui siapa yang datang di kota itu.  

Gambar 2 Di Yerikho ada seorang kaya, bernama Zakheus. Jabatannya sebagai kepala penarik pajak yang 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

(KBC hal 263) bekerja pada penguasa sehingga menimbulkan kebencian pada tetangganya. Zakheus tidak 
jarang dan tidak segan menagih uang lebih dari jumlah yang seharusnya disetorkan. Zakheus 
tahu, banyak orang menolak bergaul dengannya dan memusuhinya.  

Gambar 3 
(KBC hal 264) 

Zakheus menyaksikan orang banyak berkerumun untuk melihat Yesus. Muncul dibenak 
Zakheus juga ingin tahu lebih banyak tentang siapa Yesus. Pikirannya sangat mendesak 
Zakheus untuk berusaha mendapatkan cara melihat Yesus. Tubuhnya yang pendek 
menyulitkan Zakheus untuk mendekati Yesus yang dikelilingi orang banyak. Zakheus berpikir 
bagaimana caranya untuk mencapai keinginannya itu sementara tidak ada satu orang pun yang 
peduli kepada Zakheus yang ingin melihat Yesus itu. 

Gambar 4 
(KBC hal 264) 

Di kota itu ada sebuah pohon yang tumbuh di tepi jalan. Pohon itu tinggi dan rindang tetapi 
bercabang kuat. Yesus akan lewat di jalan dimana pohon itu berada. Zakheus memilih pohon 
itu sebagai tempat baginya melihat Yesus. Perasaan ingin tahunya mendorong Zakheus berlari 
menuju pohon itu mendahului orang banyak yang berduyun-duyun mengiringi Yesus. Zakheus 
pasti tidak mau kehilangan kesempatan itu. 

Gambar 5 
(KBC hal 265) 

Zakheus memanjat cabang demi cabang pohon itu karena dorongannya yang kuat ingin 
melihat Yesus. Zakheus mengabaikan status sebagai pejabat maupun sebagai orang kaya demi 
mencapai keinginannya sekalipun harus memanjat pohon yang pasti tidak biasa dilakukannya 
kecuali pada masa dia masih anak-anak. 

Gambar 6 
(KBC hal 266) 

Yesus beberapa langkah lagi akan lewat di bawah pohon dimana Zakheus duduk. Hati Zakheus 
penasaran karena keinginannya hampir menjadi kenyataan. Perasaannya bercampur baur 
antara menanti keinginannya pada detik-detik yang hampir tiba. Zakheus tidak mau 
mengedipkan matanya barang sejenak pun…kuatir tidak dapat melihat Yesus yang akan lewat. 
Dan…Yesus berhenti melangkah… degup jantungnya semakin cepat berdetak… haaahh…. 
Yesus menengadah…wah…pikirnya…Yesus mau berteduh sejenak…. Tetapi…..Yesus 
memanggil Zakheus untuk turun. Orang banyak terheran-heran melihat adegan itu. 

Gambar 7 
(KBC hal 267) 

Yesus menanti Zakheus turun dengan ramah dan sabar. Zakheus buru-buru turun dengan 
senang hati dan ingin segera memastikan pendengarannya bahwa Yesus mau datang ke 
rumahnya.   

Gambar 8 
(KBC hal 268-269) 

Zakheus mempersilahkan Yesus masuk ke rumahnya dengan hormat dan ramah.  Rumah 
Zakheus bertingkat dan sangat megah dengan berbagai hiasan yang indah di situ. Yesus 
menaiki tangga-tangga rumah Zakheus diiringi pandangan mata yang heran dari orang-orang 
yang menyaksikan peristiwa itu. Seolah-olah mereka ingin mencegah Yesus agar tidak masuk 
ke rumah pendosa itu. 

Gambar 9 
(KBC hal 270-271) 

Zakheus menyajikan hidangan yang cukup bagi Yesus dan murid-muridNya. Penyambutan 
Zakheus tidak diukur Yesus dari hidangan yang disediakan karena Yesus punya tujuan lain yang 
sangat penting bagi hidup Zakheus. Kunjungan Yesus yang tidak diduganya merupakan 
peristiwa yang sangat berkesan dan berarti dalam hidup Zakheus.     

Gambar 10 
(KBC hal 272) 

Orang banyak berkerumun di depan rumah Zakheus. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di 
rumah itu tetapi mereka tidak mau masuk bersama-sama Yesus. Mereka marah atas tindakan 
Yesus yang berkunjung ke rumah Zakheus. Mereka berharap Yesus juga memusuhi Zakheus 
yang jahat itu. Mereka bersungut-sungut dan bertanya-tanya tentang alasan Yesus masuk ke 
rumah pendosa itu. Zakheus sungguh-sungguh memperhatikan Yesus tanpa terganggu dengan 
suasana di luar rumahnya itu. 

Gambar 11 
(KBC hal 273) 

Zakheus sadar,  menyesal, dan bertekad meninggalkan cara hidupnya yang licik pada 
perjumpaan dengan Yesus. Zakheus menunjukkan pertobatannya dengan memberikan 
setengah dari kekayaannya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan 4x lipat kepada 
orang yang pernah diperasnya. Perbedaan gambar no 9 dan no 11 yaitu menunjukkan 
perubahan yang terjadi pada Zakheus. Lihatlah pada gambar 9 tangan Zakheus masih 
menunjuk pada dirinya tetapi pada gambar 11 tangannya terbuka kepada orang lain. Demikian 
juga pada gambar 9 dompet uangnya masih melekat di tubuhnya dan dipegang erat sedangkan 
pada gambar 11 dompet itu dibiarkan tergeletak lepas dari genggaman tangannya seolah tidak 
berarti. 

Gambar 12 
(KBC hal 273) 

Yesus secara pribadi meneguhkan pertobatan Zakheus dengan menyatakan keselamatan bagi 
Zakheus dan keluarganya. Zakheus dengan yakin dan mantap menerima anugerah keselamatan 
itu. Zakheus merupakan bagian dari Umat Allah yang telah menerima keselamatan dalam Yesus 
yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. 
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LAGU PENDUKUNG 

Pujian : Yesus di dalam Rumahku 
Kidung Ceria (KC) No.244  : Hatiku Senang 
 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN UNTUK KELAS BALITA  AYAT HAFALAN UNTUK KELAS KECIL 

Mazmur 119:174  1 Korintus 3:16 

Aku rindu kepada keselamatan dari pada-Mu, 
ya TUHAN, dan Taurat-Mu menjadi 

kesukaanku. 

 Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah 
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 

 
 
 

AKTIVITAS 

AKTIVITAS UNTUK KELAS BALITA & KELAS KECIL 

Dibawah ini ada beberapa alternatif aktivitas yang dapat digunakan: 
1. Menunjukkan gambar pada buku KBC dan minta seorang murid menjawab pertanyaan siapa tokoh-tokoh dalam 

gabar tersebut? Apa yang terjadi dengan gambar tersebut? Hal apa yang menimbulkan pertanyaan dari 
pikirannya? Hal apa yang paling berkesan bagi diri anak?  

2. Beberapa murid diminta mengekspresikan Zakheus pada rangkaian cerita berikut: 
a. Ketika mencari tahu tentang pembicaraan orang banyak mengenai kedatatangan Yesus di Yerikho 
b. Rasa penasaran ingin tahu tentang siapa Yesus 
c. Berpikir tentang cara bagaimana dapat melihat Yesus di antara kerumuman orang banyak 
d. Perasaan lega ketika sudah tiba di atas pohon 
e. Kaget ketika Yesus memanggil namanya dan memintanya turun dari pohon 
f. Senang menyambut Yesus di rumahnya 

3. Aku Berubah  
Games tentang arti pertobatan yaitu berbalik 180 derajat. Hal ini untuk memahami bagaimana Zakheus berbalik 
dari cara hidup sebelumnya sebagai pemungut cukai dan sekarang akan mengembalikan kepada mereka jumlah 
uang yang pernah ditagihnya. Permainan mulai dilakukan dengan menyebutkan nama Zakheus dan anak-anak 
berjalan ke sembarang arah. Kemudian ketika ada instruksi yang menyebut kata “Tobat” maka anak-anak harus 
berbalik arah 180 derajat dan berjalan kearah yang berlawanan. Contoh: Zakheus….. Zakheus….. Zakheus… 
tobat, dst. 

4. Senang Berjumpa Tuhan Yesus. 
 Bahan: 

a.  Siapkan gambar Tuhan Yesus, Gambar Rumah, Sekolah, Dan Gereja 
b.  Siapkan gambar: perbuatan-perbuatan simb0l sukacita misalnya: berdoa, menyanyi, membaca Alkitab, 

bersalaman, memeluk, icon smile, menyapu, cuci piring, memasak, belajar, dll. 
 Teknik bermain: 
a. Tempelkan gambar rumah. Sampaikan: Hari ini Tuhan Yesus mau datang ke rumahmu. Ayo siapa rindu 

bertemu dengan-Nya? Ayo persiapkan diri menyambut-Nya.  
b. Guru menghampiri seorang anak, tanyakan. Apakah engkau rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa 

yang akan kamu lakukan? Minta anak untuk mengambil simbol sukacita menyambut Yesus di 
rumahnya. Lakukan beberapa kali kepada anak yang lain secara bergantian. 

c. Lakukan hal yang sama untuk sekolah dan gereja. 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 
2. Sebagai guru, renungkanlah hal-hal ini sebelum menyampaikan cerita: 

a. Cerita Zakheus memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus menjelang penyaliban-Nya masih terus-
menerus melakukan tugas-Nya yaitu berusaha untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus menemukan 
seorang Zakheus yang dipandang rendah oleh masyarakat karena pekerjaannya; bekerja pada pihak 
penjajah dan menjalankan pekerjaannya dengan tidak benar. Perhatian Yesus terhadap Zakheus 
memperingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak masyarakat, karena semua orang 
sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. 

b. Zakheus sangat bersukacita menerima Yesus di rumahnya. Ia tidak menghiraukan percakapan orang-orang 
di luar rumahnya. Pertemuannya dengan Yesus membuat ia sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Sebagai 
respon dari penyambutan Yesus atas dirinya, ia memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan 
pada orang miskin dan ganti rugi empat kali lipat kepada orang-orang yang telah diperasnya. Itulah bukti 
pertobatannya! Itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidupnya. Iman dan bukti pertobatan 
tersebut adalah tanda bahwa ia orang beriman, anak Abraham. Bagaimana dengan Anda? Tuhan telah 
menganugerahkan kita keselamatan, bagaimana respon Anda? Bagaimana cara Anda menikmati anugerah-
Nya? 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Perhatikan analisa grafik cerita sesuai kelas masing-masing dan seluk-beluk gambar untuk menyampaikan 
cerita ini. 

2. Cerita dapat dimulai langsung pada kejadian awal. Tetapi jika anak-anak belum mengerti apa  yang dimaksud 
dengan pajak atau anak Abraham, maka GSM dapat memulai dengan pendahuluan yang mengenalkan anak 
pada hal tersebut, misalnya : 
 Berlakon sebagai pemungut pajak : “Bayar pajakmu, kita mau pakai untuk memperbaiki jalan raya ….” 

Kemudian GSM menjelaskan bahwa Pemerintah bertugas memungut pajak kepada rakyatnya untuk 
memperbaiki jalan raya, sekolah, dll untuk bisa kita gunakan bersama. 

 Tuhan memiliki seorang sahabat yang sangat mengasihi-Nya. Ia bernama Abraham. Setiap ada orang lain 
yang juga mengasihi-Nya, maka Tuhan menyebut-Nya sebagai anak Abraham. 

3. Ceritakan kejadian awal pada adegan I dengan memperlihatkan Tuhan Yesus mengunjungi kota Yerikho. Di 
kota itu ada Zakheus seorang kepala pemungut cukai.   

4. Pada adegan II lanjutkan cerita tentang tentang Zakheus yang ingin mengenal Yesus lebih dari yang dia dengar 
dari orang lain. Puncak cerita B untuk kelas balita ada pada bagian ini, sampaikanlah secara tertenun 
penerapan kelas balita pada adegan ini, yaitu tentang usaha Zakheus untuk memenuhi keinginannya 
mengenal Yesus.    

5. Pada adegan III ceritakanlah tentang Yesus yang telah mengenal dan menyatakan harus menumpang di rumah 
Zakheus. Pada adegan ini terdapat puncak cerita C kelas kecil. Sampaikanlah secara tertenun penerapan kelas 
kecil pada bagian tersebut, yaitu Yesus tinggal dalam rumah Zakheus dan membawa perubahan dalam hidup 
Zakheus.  Akhiri cerita dengan memperlihatkan sukacita Yesus karena telah menemukan (tinggal di rumah) 
Zakheus. Zakheus yang dulu hilang karena berbuat dosa, sekarang telah ditemukan karena percaya Tuhan 
(mengasihi/melakukan perbuatan yang dikehendaki-Nya). 

6. Buka Alkitab Lukas 19:1-10 (minta guru pendamping dan orang tua menolong mereka membukanya). Anak-
anak yang sudah bisa membaca, berdiri dan membaca bersama-sama Lukas 19:3-6. Guru menyiapkan tulisan 
bahan Alkitab cerita ini, minta anak untuk memohon kepada orang tua kembali menceritakannya (atau 
membacakannya). Bacalah dengan menggunakan metode membaca Alkitab yang berbeda dari minggu yang 
lalu. 

7. Pililah salah satu aktifitas yang disediakan atau GSM dapat mencari aktifitas lainnya sesuai kondisi jemaat untuk 
memastikan pesan dari cerita tentang Zakheus dialami oleh anak. 
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GAMBAR AKTIVITAS 

 Gambar Rumah, Sekolah dan Gereja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar anak berdoa, menyayangi, belajar, saling memeluk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sekolah Minggu CeriA 2 – Kelas Balita dan Kelas Kecil 77 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

 

 Gambar anak menyapu, cuci piring, memberi salam dengan sopan, memasak. 

 
 


