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Indonesian

Suatu
hari, Yesus
melewati jalan
ke Yerikho.
Kota ini pernah
dihancurkan
oleh Yosua
bertahuntahun lalu.
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Sekarang
kota ini
dibangun
kembali dan
banyak orang
tinggal di
sana.
Diantara
mereka yang
tinggal di
kota itu, ada
seorang yang
bernama
Zakheus.
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Menjadi seorang pemungut cukai membuat Zakheus
sangat kaya. Rumahnya mungkin paling BESAR dan
paling BAGUS di
lingkungan itu.

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.
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Tapi dia juga sangat
pendek, tidak pendek
dalam hal uang, tetapi
dalam hal tinggi
badan. Zakheus
tidak pernah
tumbuh setinggi
orang-orang lain.
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Tetapi orang banyak itu sangat
padat ... orang-orang yang tinggi.
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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.
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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.
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Ketika dia memanjat
sebatang pohon,
Zakheus menemukan
satu cabang yang
nyaman diantara
cabang-cabang yang
lain, dan duduk di
sana menunggu Yesus.

´$NXakan
mendapatkan
pemandangan yang
EDLNµdia mungkin
berpikir. ´Aku
akan melihat Dia
tanpa NHOLKDWDQµ
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9
Yesus bediri di bawah
pohon. Yesus melihat
kearahnya. Yesus
memanggilnya!

´=DNKHXV,
turunlahµSi kecil
pemungut cukai itu
hampir-hampir tidak
mempercayai
telinganya.
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Jika Zakheus
sangat terkejut
saat mendengar
Yesus memanggilnya,
dia pastilah
terkagum-kagum
saat Yesus berkata,
´Hari ini Aku akan
menumpang
di rumahmuµ
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Dengan cepat
Zakheus turun
dari pohon dan
dia hampir
jatuh.
14

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

Yesus
membawa
kehidupan
baru kepada
Zakheus.
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Zakheus berkata,
´7XKDQVHWHQJDK
dari milikku akan
kuberikan kepada
orang miskin dan
sekiranya ada
sesuatu yang
kuperas dari
seseorang akan
kukembalikan
HPSDWNDOLOLSDWµ
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Yesus senang dengan
kehidupan baru Zakheus.
Dia senang melihat
orang-orang berpaling
dari dosanya dan
melakukan apa yang
benar. Yesus
EHUNDWD´6HEDE
Anak Manusia
datang untuk mencari
dan menyelamatkan
\DQJKLODQJµ3DGDKDUL
itu di Yerikho, Yesus
menemukan Zakheus!
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´-LNDWHUVLQJNDSILUPDQ-firmanMu
PHPEHULSHQJHUWLDQµ0D]PXU
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