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ABSTRAKSI  
Keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan Efesus 2:8-9, bukan hasil kerja manusia 
tetapi itu adalah pemberian Allah. Tetapi hal keselamatan ini jika dipandang dari 
beberapa agama, mereka lebih mempercayai akan perbuatan baik, karena hasil dari 
perbuataan tersebut maka mereka memperoleh keselamatan. Namun, dalam konteks 
Lukas 19:1-10, ditemukan bahwa Zakheus diselamatkan seolah-olah dia berbuat baik, 
dengan memberikan setengah dari miliknya dan mengembalikan sesuatu yang sudah ia 
peras dari orang lain. Apakah benar ia diselamatkan karena perbuatan baik? Menjawab 
latar belakang masalah di atas, maka penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan 
analisis Lukas 19:1-10, melakukan interpretasi keselamatan Zakheus Lukas 19:1-10, dan 
menjelaskan implikasi bagi orang percaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam 
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
kepustakaan dimana penulis mengadakan penelitian terhadap literatur-literatur dan 
mengelola data yang ada. Dari metodologi tersebut, maka hasilnya adalah bahwa Zakheus 
diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan dan bukan karena perbuatan baik.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Pandangan Paulus mengenai Keselamatan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen 

bukan karena hasil karyanya melainkan hanya Anugerah Allah (Ef 2:8-10). Berdasarkan 
konteks perikop surat Efesus ini menegaskan bahwa hal keselamatan orang percaya 
bukan haisl usaha manusia tetapi semata-mata adalah anugerah Allah melalui karya 
Yesus Kristus. Hal ini ditegaskan oleh sproul bahwa; 

 Keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan bukan merupakan hasil usaha atau 
rekayasa manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan 
merupakan karya Ilahi; hal ini digenapi dan di apalikasikan oleh Allah. Keselamatan 
adalah oleh Allah dan dari Allah, Adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari murka-
Nya.1  

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa keselamatan hanya benar-benar 
anugerah dari Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik manusia. Hal yang senada 
juga dikatakan oleh Roberts bahwa”orang Kristen sejati tidak melakukan pekerjaan-
pekerjaan baik supaya selamat. Ia rajin berbuat baik, karena ia adalah ciptaan baru dalam 
Kristus Yesus. Melakukan pekerjaan baik adalah ciri dari pada ciptaan baru itu.2”Berarti 
bahwa perbuatan baik adalah kewajiban setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, 
untuk menunjukan dirinya sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Perbuatan 
baik juga merupakan suatu mandat atau perintah dari Tuhan (Tit 3:8), sehingga tidak 
heran kalau semua orang bhakan semuab agama mengajarkan umatnya untuk 
melakukan yang terbaik.  

Namun demikian jika kita membaca Lukas 19:1-10 mengindikasikan bahwa 
keselamatan yang Zakheus peroleh secara kronologis adalah setelah ia melakukan 
sesuatu (setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya ada 
sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat). Tanggapan 
Yesus terhadap pernyataan Zakheus dengan mengatakan; ‘ hari ini telah terjadi 
keselamatan kepada rumah ini’ ( Lukas 19:9). Bahkan Yesus juga mengacu signifikasi 
peran Abraham sebagai nenek moyang Zakheus. Jadi, dari fakta ini mengindikasikan 
bahwa keselamatan yang diberikan Yesus kepada Zakhehus berdasarkan perbuatan baik 
dan juga karena ia keturunan Abraham sehingga pembaca bagian ini dapat menarik 
kesimpulan bahwa bukan semata-mata oleh anugerah Allah saja.  

Jika kesimpulan ini benar lalu bagaimana jika direlasikan dengan surat paulus 
kepada jemaat di Efesus seperti yang dijelaskan di bagian awal di atas? Karena dalam 
efesus 2;8-10 menyatakan bahwa “sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh 
Iman; itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu; 
jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam 
kristus yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia 
mau supaya kita hidup di dalam-Nya”.  

Maka perikop tentang keselamatan Zakheus dan surat paulus kepada jemaat di 
Efesus kelihatannya berkontridiksi. Manakah yang benar? Dan mengapa demikian? Jika 
benar ini berkontradiksi tetntu ini dapat mendegradasi otoritas Alkitab itu sendiri dan 
tentu bisa mengoyahkan iman orang percaya bahkan bisa memunculkan hadirnya 
perbedaan tentang hal keselamatan seperti yang terjadi selama ini dalam ke Kristenan. 
Menurut Calvin bahwa seluruh keselamatan tergantung pada Allah bukan pada diri 

 
1 Sproul, Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristus, 213  

2 Roberts, Menghayati Hidup Baru,7 



 

 

sendiri. Ia mengetahui bahwa kristus bukan hanya mati bagi dosa-dosannya, tetapi juga 
bahwa mengaruniakan iman kepadannya untuk percaya kepada kristus. Ia nmengetahui 
bahwa Allah yang menilai  pekerjaan baik di dalamnya akan meneruskan sampai pada 
akhirnya pada hari kristus Yesus Filipi 1:6 3 menurut Arminian “sesuatu” yang harus 
ditambahkan itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Pekerjaan Allah “korban penebusan 
kristus” dengan demikian harus disempurnakan oleh perbuatan baik manusia 
“menerima korban itu”, supaya mansuia memperoleh keselamatan 4Bahkan hal 
keselamatan karena perbuatan baik juga menjadi dokntrin agama islam bahwa untuk 
mencapai keselamatan, umatnya harus mengimani dan menjalani rukun iman dan rukun 
islam juga memberikan amal.5 Perihal yang sama juga dinyatakan oleh agama buddha 
bahwa mereka juga menitikberatkan kepada bagaimana usaha umatnya mencapai 
kesempurnaan. Seperti para arahat atau Budha.6 Jika demikian memunculkan 
pernyataan apakah doktrin keselamatan Kristen, islam dan Budha sama? 

 
 
 
 
 
 

BAB II 
ANALISA LATAR BELAKANG INJIL MENURUT LUKAS 19:1-10 

A. Penulis  
Penulis Injil lukas kemungkinan seorang non Yahudi tradisi menganggap bahwa 
penulisan adalah Lukas, kawan sekerja paulus.7 Lukas adalah dokter yang pernah 
menjadi sahabat akrab rasul Paulus. Tradis mensgatakan bahwa ia berasal dari Antiokhia 
–Siria. Paulus menamakan dia tabib Lukas yang kekasih “Kol.4:14. Ia pernah dengan 
Paulus dalam pernjara  (2 Tim.4:11). Dalam Kolose, ;Lukas digolongkan sebagai  orang 
Yunani yang percaya sehingga ia adalah pengarang satu-satunya dari kalangan Non-
Yahudi dalam tradisi, lukas selain mejadi penulis injil ketiga ia juga merupakan penulis 
Kisah Para Rasul.8 Selanjutnya, bukti Eksternal dari sejarah gereja bahwa sekitar tahun 
200 M disebutkan nama Lukas sebagai pengarang kitab Injil yang ketiga. Pada waktu itu 
Irennaeus menulis: “Lukas teman seperjalanan Paulus telah mencatat Injil yang diberikan 
Paulus dalam suatu kitan.”9 Bahkan mayoritas para serjana setuju bahwa Lukas dan kisah 
para Rasul ditulis oleh orang yang sama. Bahwa tidak hanya prolog yang menghubungkan 
kedua kitab, tetapi bahasa, gaya, dan teologi juga menunjukkan pada penulisan yang 
sama. 
 Carson dan Moo juga, juga menyatakan bahwa, bukti internal dan eksternal 
menunjuk secara kuat kepada “tabib Lukas yang kekasih” (Kol. 4:14) sebagai penulisnya. 
Tradisi awal sebagaimana disaksikan oleh kanon muratori (.±200), Irenius (±170), Clemens 
Alesandria, Origenes, dan Tertullianus, berpendapat bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul oleh 
Lukas kawan sekerja Paulus,10berdasarkan penjelasan para ahli ini maka penulis mengambil 

 
3 Palmer,lima pokok Calinisme, 51 
4 Baan,TULIP Lima Pokok Calivinisme, 77 
5 Abel,Pemahaman Tentang Allah dan Keselamatan, 31 
6 Abel, Pemahaman Tentang Allah dan Keselamatan, 32 
7 Subandrio, Perjanjian Baru 1, 103. 
8 Chapman, Pengantar Perjanjian Baru, 31. Lihat juga: Bruce, Dokumen-Dokumen Perjanjian Baru, 78 
9 Boland, Tafsiran Alkitab Injil Lukas, 3. 
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suatu kesimpulan bahwa Lukas sang tabib, teman seperjalana Paulus adalah yang menulis Injil 
Lakas dan juga kisah Para Rasul. 

B. Penerima aatau Tujuan 
Secara eksplisit pada prolog injil Lukas menunjukkan tulisan ini ditunjukkan kepada 

Teofilus (Luk. 1:3). Dalam Lukas 1:4 penulisan menunjukkan alasan penulisan adalah 
“supaya engkau dapat mengetahui nahwa, segala sesuatu yang diajarkan kepadamu 
sunguh-sungguh benar.” Dapat disimpulkan bahwa Lukas menulis tulisan ini dan 
ditujukan kepada Teofilus dan juga orang-orang yang sedang mengalami pergumulan 
tentang keyakinan mereka akan injil Yesus Kristus yang telah diajarkan kepada mereka. 
Kondisi ini diwakili oleh penerima tulisan ini yaitu Teofilus. Secara liguistik “Teofilus” 
adalah suatu kata yang ditranslitrasi dari sebuah istilah Yunani yang berarti “kekasih 
Allah.” Bberapa sarjana telah mengusulkan bahwa yang dituju adalah pembaca kristen 
secara umum. Lukas mengidentifikasikan bahwa juga Teofilus adalah seorang ternama, 
dibangsa Romawi (Kis. 24:3; 26:25).  Ia disebut  sebagai “yang mulia” sebuah gelar yang 
mengindikasikan tingkat sosial. Ia jelas orang non-Yahudi dan tampaknya te4lah 
mendapat  pengajaran dasar. Oleh karen alasan Lukas menulis Injilnya untuk 
mengyakinkan Teofilus (Luk. 1:4), maka dapayt diduga bahwa ia adalah orang yang baru 
percaya.  
 Namun, walaupun ditujukan kepada satu orang, lukas pasti bermaksud agar 
karyanya juga dibaca oleh kalangan umum yang lebih Luas, meskipun tingkat sosial tidak 
seperti Teofilus, dan publik lebih luas yang dituju Lukas adalah sama-sama berlatar 
belakang bukan Yahudi.11 Injil Lukas juga mengandung sifat-sifat yang berpadanan 
dengan apa yang dikatakan “kabar Injil untuk orang samaria yang murah hati (Luk.10:30-
37); Anak yang hilang (15:11-25); seorang pemungut cukai yang berdosa (Luk. 18:10-
14); Zakheus (Luk. 19:2-10):peenyamun yang disalibkan disisi Yesus (Luk.23:43-47); 
perempuan yang berdosa (Luk.7:43-47); dan permintaan seorang ayah untuk 
kesembuhan anaknya (Luk.9:38-42).12pendapat bahwa Injil Lukas ditulis antara Tahun 
75-90. 13 lukas menulis Injil ini mmungkin pada generasi Kristen ketiga, sekitar tahun 90 
M.14 pandangan lain mengatakan dengan  mengacu narasi dalam kisah Para Rasul. Jadi, 
melalui tulisan Lukas ini diharapkan bahwa pada akhirnya mereka tetap teguh dalam 
iman dengan tetap percaya pada ajaran yang telah mereka terima, percayai dan hidupi 
adalah sunguh-sungguh benar adannya (Luk. 1:4;bdg. Luk 1:5,26; 1-2;1-3).  

C. Tahun Penulisan 
Dimana dan kapan ditulis? Tentang tempatnya diduga ditulis di luar palestina, dalam 
suatu daerah disekitar laut tengah. Kapan? Pada umumnya berpendapat bahwa Injil 
Lukas antara tahun 75-90.15 Lukas menulis Injil ini mungkin pada generasi Kristen ketiga, 
sekitar tahunj 90 M. pandangtan ini  mengatakan dengan mengacu narasi dalam kisah 
Para Rasul tentang beradanya Paulus dalam penjara do Roma sekiat tahun 63 M, dimasa 
pemerintahan kaisar Nero (54-68 M). maka sesudah  peristiwa itu baru Injil Lukas ditulis, 
pendapat yang lain melihat bahwa secara Intern Lukas menyinggung kehancuran kota 
Yerusalem pada 70 M (Luk. 19:43-44; 21:20-24) sebagai suatu peristiwa yang terjadi 
dimasa yang lampau. Kota Yerusalem sudah agak lama diinjak-injak “bangsa kafir” (Luk. 

 
11 Carson & Moo, An Introduction To The New Testament, 237. 
12 Campman, Pengantar Perjanjian Baru. 31-32.Gutherie berpendapat, jika Lukas 1:4 memang berarti seperti 
ini. Hal ini menunjukkan bahwa Injil Lukas khususnya ditulis bagi semua orang yang berasal dari kategori 
serupa. Donald Guthrie, pengantar Perjanjian Bau Volume I, 87. 
13 Drewes. Satu Injil tIga Pekabar 256 
14 Marxsen, Pengantar Perjanjian Baru Pendekatan Kritis, 194. 
15 Drewes, satu Injil Tiga Pekabar 256 



 

 

21:24b). dengan demikian cukup jelas bahwa Injil Lukas ditulis menjelang akhir abad 
pertama yaitu 80 M.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
KESELAMATAN ZAKHEUS MENURUT INJIL LUKAS 19:1-10 

A. Analisis Teks Lukas 19:1-10 
Dalam analisa teks ini menunjukkan teks Lukas 19:1-10. Teks Yunani yang dipakai dalam 
bagian ini memakai teks Yunani yang diambil dari Alkitab Yunani-Indosensia terbit LAI 
(Lembaga Alkitab Indonesia). Menurut Alkitab Yunani-Indonesia teks Injil Lukas 19:1-10 
tidak terdapat problem teks, baik varian atau punmasalah-masalah yang lain. Sehingga 
teks ini dianggap memiliki kualitas yang baik. Berkaitan dengan struktur teks lukas 19:1-
10 Bock mmebagi dalam beberapa bagian yang mempermudah memahami narasi 
tentang perjumpaan Yesus dan Zakheus:17 

1. Interelasi antara Yesus dan Zakheus (1-6) dan bagian ini dibagi dengan: 
a. Seting/tempat (1) 
b. Kerinduan yang dalam Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus (2-4) 
c. Inisiatif Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan Zakheus (5-6) 

2. Persungutan orang banyak (7) 
3. Penjelasan Yesus (8-10). Bagian oini dibagi dua: 

a. Pembelaan Zakheus (8) 
b. Pemulihan dari Yesus dan ajaran-Nya (9-10) 

Berdasarkan struktur diatas menjadi jelas bagaimana peran Yesus dan juga Zakheus 
dalam narasi keselamatan yang dinikmati oleh Zakheus. Bahwa Yesus tertap menjadi 
subjek dalam narasi ini. 

B. Analisa Konteks Injil Lukas 19:1-10 
Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tentang konteks dekat dan jauh. Hal ini 

diperlukan untuk lebih memahami narasi perjumpaan Zakheus dan Yesus. 
1. Konteks Dekat 
Berkaitan dengan konteks dekat penulis dan menjelaskan relasi teks Lukas 19:1-
10 dengan bagian sebelum dan sesudahnnya. 
a. Kontek sebelum  
Sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Zakheus, terlebih dahulu ia bertemu 

Bartimeus dan menyembuhkannya dari penderitaan yang dia alami. Jenis penyakit yang 
ia alami adalah kebuatan sehingga dapat membuat dia tidak berjalan dan hanya 
mendengar. Alkitab mencatat bahwa dalam pelayanan Yesus, ia dapat meyembuhkan 
berbagai-bagai penyakit. Peristiwa kesembuhan ini terjadi sebelum Yesus memasuki 

 
16 Marxsen, Pengantar Perjanjian Baru Pendekatan Kritis, 194 
 
 
17 Bock, Luke 9:51-24:53, 1516-1522 



 

 

kota Yerikho. Boland menjelaskan “menurut Lukas pertemuan dengan orang buta itu 
terjadi ketika Yesus ada dekat kota Yerikho (menurut Markus diwaktu keluar dari kota 
itu). Kemudian menyusulah pertemuan dengan Zakheus”18hal yang sama dikatakan oleh 
Jacob: pada saat memasuki Yerikho ia telah memulihkan indra penglihatan seorang 
pengemis buta di pinggir jalan19 proses pemulihan dapat terjadi ketika Bartimeus 
berseruh, memohon dengan menyebutkan “Yesus Anak Daud kasihanilah aku”. Seruan 
Bartimeus merupakah sebuah doa kepada Tuhan yang begitu singkat namun 
memperoleh kesembuhan. Tokoh Daud selalu dipakai dalam PB untuk  menunjukkan diri 
Yesus sebagai sang penyelamat dan peyembuh meskipun Daud pernah berbuat dosa 
tetapi Allah sumber belas kasihan tidak mmebiarkan umat manusia yang berdosa itu 
binasa. Elisa berkata bahwa Daud adalahs atu-satunya Raja yang dihormati bangsa Israel. 
Permohonan Bartimeus kepada Yesus anak Daud digunakan dalam banyak kisah 
penyembuhan(mat. 9:27;15:22;17:15; luk. 17:13).jasper berpendapat bahwa lukas 
mempunyai pehatian kepada semua orang. Khususnya orang miskin, sakit, para pekerja 
atau buru, para pemungut cukai, orang-orang samaria, dan lain-lain20.  Hal ini dapat 
dipahami bahwa kehadiran yesus kedunia bukan kepada orang yahudi saja tetapi juga 
kepada non-Yahudi. Hal ini didasarin atas penulis injil mengutip perkataan dari nabi 
yesaya bahwa “dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan (lukas 2:32)” 
lukas menujukan yesus adalah peyelamat dunia. Ia menekankan bahwa injil ditunjukan 
kepada semua orang. Hal ini sepadan dengan karakter lukas sebagai dokter. Belas 
kasihan yang ditunjukan yesus adalah temah yang sangat penting dalam injilnya. Lukas 
19:10 merangkum dengan indah inti pesan injil. 

Peristiwa penyembuhan yang dialami bartimeus menunjukan tentang kuasa dari 
iman yang dipresentasikan dari sikap bartimeus kepada yesus melalui iman itulah ia 
boroleh kesembuhan baik secara fisik dan rohani21. Setelah peristiwa ini maka yesus 
menunjukkan perjalan-Nya dan berjumpa dengan zakheus.  

b. Kontek sesudah  
Sesudah yesus bertemu dengan zakheus, dan memproklamasikan keselamatan 

kepada setiap orang berdosa, ia melanjutkan dengan menyampaikan suatu 
perumpamaan tentang uang mina kepada semua orang yang baerada disitu. Mina adalah 
mata uang kuno dalam bahasa Yunani kuno. Kata ini kita jumpai dalam Lukas 19:13, dan 
mestinya satu mina yang diterima oleh seorang pekerja buruh, sma dengan upa tiga bulan 
Marshall berpendapat tentang perumpamaan ini bahwa: Dimaksudkan untuk perbaikan 
sikap” selanjutnya ia menganggap perumpamaan ini sebagai “kiasan duniawai”, dapat 
mencerminkan perbuatan berbagai-bagai anggota keluarga herodes dalam hal pergi ke 
roma untuk memajukan permohonan supaya dapat ditegukan dalam kuasa kerajaan atas 
kuasa wilayah kerajaan mereka. Khususnya ArkalusnyaArkalus anaka Herodes Agung 
pergi ke Roma pada tahun 4 SM untuk diminta ketentuan-ketentuan ayahnya, tetapi 
suatu utusan dari Yahudi mengikuti segera untuk memprotes kepada Agustus: “kami 
tidak mengingini orang ini memerintah atas kami”, akitbatnya Agustus sangat 
mengurangi kekuasaannya, barangkali menggunakan ini sebagai dasar untuk 
perumpamaan. 

Yang menjadi tradisi orang Yahudi adalah setiap hari raya paska tentunya pasti 
ada pembebasan yang diberikan kepada masyarakat oleh raja Romawi (Mat. 27:15; Luk 

 
18 Boland, Tafsiran Alkitab Injil Lukas, 144. 
19 Bruggen, Kristus di Bumi,279 
20 Klapwijk, kabar baik perjanjian baru, 54. 
21 Bock, luke 9:51-24:53, 1516-1522. 



 

 

23:17). Orang-orang pada waktu itu merasa lebih berat dnagn semua22 peraturan-
peraturan yang ditetapkan salahsatunya adalah membayar pajak, bahkan adanya 
pemungut cukzi selalu meminta lebih dari yang ditentukan, ketika Yesus yang 
menyampaikan perumpamaan ini. Orqng-orang pada waktu itu mengirah bahwa 
pembebasan akan segera datang. Weran mengatakan bahwa: 

Mereka ingin Allah memenuhi nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan 
mengirimkan raja yang dijanjikan. Kerena mengetahui banayak orang mengharapkan-
Nya mendirikan kerajaan, Yesus memberikan perumpamaan ituuntuk, memberi 
penjelesan kepada mereka, banyak yang mendengar mengaitkan perumpamaan ini 
bahwa ketika Herodes Agung meninggal pada tahun 4 SM, ia mewariskan Yudea kepada 
putranya, Arkhelaus, yang haaruis pergi ke roma untuk mendapatkan persetujun atas 
prsetujuan tersebut.  Karena tidak ingin Arkhelus menjadi pen guasa mereka, orang 
yahudi mengutus lima puluh orang untuk mempertahankan pendirian mereka terhadap 
kaisaar agustus yang akhirnya mngesahkan waraisan tersebut tanpa meberi gelar “Raja” 
kepada Arkhelaus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 
IMPLIKASI BAGI OARAG PERCAYA 

A. Teologis 
1. Keselamatan adalah kasih Karunia Allah dalam dan melalui Yesus Kristus  
Keselamatan adalah anugerah dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus 

anugerah Allah semata yang diperjelas melalui iman setiap orang yang takuita akan Allah 
dan semuanya merupakan persiapan akan kedatanga Yesus Kristus. Dalam perjanjian 
baru anugearah Allah bagi keselamatan manusia menjadi jelasyaoitu, hanya melaui iman 
dan Yesus Kristus. Iman dan kehidupan kekal saling berhubungan. Dapat dipahami 
bahwa keselamatan yang zakheus terima bahkan karena perbuatan baiknya, dengan 
memberikan setengah dari miliknya dan mengembalikan apa yang sudah diperasnya dari 
rakyat tetapi hanya karena semata-mata Aanugerah Tuhan yakni Imannya kepada Yesus 
Kristus. Hal ini terlihat dari sikap Zakheus ysng begitu tergesa-gesa untuk melihat Yesus, 
namun terlebih dahuluu Yesus memanggil nama Zakheus ketika berada di atas pohon. 
Didalam teks ini Kristus. Pada masa perjanjian lama bahwa manusia diselammatkan 
hanya oleh tidak tercatat jelaas tentang bagaimana Allah mempersiapkan hati Zakheus 
untuk menerima-Nya. 

2. Inisiatif keselamatan hanya datang dari Allah  
Allah melalui dan dalam nama Yesus kristus yang berinisistif untuk menyelamatkan 
manusiayang telah berdosda dan dalam injil lukas salahsatunyab dalam diri zakheus sang 
pendosa. dan tidak ada peran apapun dari manusia berkaitan dengan karya keselamatan 

 
22 Bock, Luke 9:51-24:53, 1516-1522 
Browning, Kmus Alkitab Masa kini, 43 
Marshal, Tafsiran Alkitab masa kini, 240. 



 

 

ini. dapat dipahami bahwa keselamatan yang dari zakheus terima bukan karena 
perbuatan baiknya, dengan memberikan setengah dari miliknya mengembalikan apa 
yang telah diperas dari rakyat tetapi hanya karena semata-mata anugrah Tuhan yakni 
iman-Nya kepada Yesus Kristus. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak 
mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan; dan semua orang yang 
ditentukan Allah untuk hidup kekal, menjadi percaya. (Kis. 13:48). 

3. Allah mengasihi yang terhilang, melalui dan dalam Nama Yesus Kristus 
yamng mencari yang terhilang dan menyelamatkannya 

Kehadiran Yesus di bumi adalah dalam rangka melaksanakan kehendak Allah untuk 
mencari yang terhilang. Dimata Allah semua manusiatelah hilang bahkan termasuk  
dalam keturunan Abraham secara jasmani (Rm. 3:23). Jadi, dihadapan Allah tidak ada 
satu manusia pun dan dari suku mana pun yang bisa mengalahkan diri bahw mereka 
tidak memerlukan keselamatan dari Allah dalam Yesus Kruistus. Namun demikian, Allah 
sendiri adalah kasih.  Kasih-Nya nyata dalam karya Yesus di bumi. Yesus datang untuk 
mencari yang terhilang supaya yang terhilang ini ditemukan bahkan oleh pengorban-Nya 
mereka beroleh keselamatan.  

Allah yang dipercayadiddalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak memandang 
muka, semua manusia dihadapan-Nya adalah sama.  Allah mengasihi semua manusia di 
hadapan-Nya adalah sama. Allahj mengasihi manusia tanpa memandang bulu. kasih-Nya 
tidak terbatas kepada keturunan Abraham secara jasmani tetapi kepada segala suku, 
bangsa dan segala bahasa di bumi:   
Dan mreka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: ”Engkau layak menerima 
gulungan kitab itu dan membuka materai- materainya; karena engkau telah disembelih 
oleh darah-Mu Engkau telah membeli mereka dari Allahdari tiap- tiap suku dan bahasa 
dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka satu kerajaan, dan menjadi 
imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.”(Why 
5:9-10) 

4. Orang yang sudah diselamtkan oleh Tuhan bertanggung jawab 
melaksanakan panggilannya         

Panggilan berarti ada himbauan, ajakan untuk kecenderungan hati untuk melekukan 
suastu pekerjaan atau panggilan Yesus ini membentuk manusia mengalami akan ccinta 
kasih-Nya berkembang sepenuhnya. Rasul paulus tidak menonjolkan dirinya tetapi atas 
kehendak Allah sewhingga paulus diktakan sebagai hamba Yesus Kristus, dan orang yang 
dikuduskan, dikhususkan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu panggilan bukan 
saja sekedar memanggil tetapi juga untuk membuat orang percaya menjadi kudus. Easul 
paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dudpaya orang-
orang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ddan Juruselamat 
pribadi. Dapat dipahami bahwa didalam panggila itu, Tuhan bukan hanya menawarkan, 
melainkan njuga untuk menarik orang untuk percaya kepada-Nya (Yoh. 121:32), agar 
mereka pindah dari kegelapan atau terang atau kerajaan Allah (Kol 1:13)23  untuk 
melakukan kewajibannya adalah menjadi berkat. Zakheus salahsatu orang yang dipanggil 
Tuhan, menjadi murid Kristus. Yang tentunya akan melakukan tugas dan 
tanggungjawbnya yakni mengasihiorang-orang yang tidak dikasihi, sehingga dalam teks 
ini zakheus memenuhi panggilan-Nya, ia dapatmemberikan apa yang ada padanya 
kepada orang-orang miskin. 
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B. Praktis    
Berkaitan dengan implikasi praktis akan maenjelaskan dalam poin-poin utama yang 
dapat diambil dari penafsiran Lukas 19:10 tentng keselamatan Zakheus sang pendosa. 
Hal berkaita tentang bagaimana sikap orang percaya terhadap Kasih Allah dalam Yesus 
Kristus yang telah menyeelamatkan kita manusia yang telah jatuh kedalam dosa.Sikap ini 
hadir dalam diri setiap orang yang percaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  
Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan 

yang perlu diperhatikan kembali oleh orang percaya dalam meresponi keselamatan yang 
telah diberikan oleh Krisus bagi kita semua, bahwa: 

1. Keselamatan adalah anugerah daroi Tuhan, bukan karena perbutan baik manusia, 
melainkan karena kasih-Nya Tuhan bagi umat-Nya, sehingga setiap orang yang 
percaya kapada-Nya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal 
(Yoh.3:16). 

2. Pada dasarnya manusia adalah berdosa taetapi Allah adalah pengasih, Ia 
mengasihi manusia sahingga ia menyaelamatkan denagn mengorbankan satu-
satunya anak-Nya yaitu Yesus Kristus.  

3. Keselamatan tidak ada di dalam siapapunjuga hanya melalui Yesus Kristus, sebab 
dikolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh-
Nya yaitu Yesus Kristus.  

4. Keselamatan yang zakheus peroleh beserta keluarga adalah anugrah dari Tuhan. 
5. Setiap orang percaya harus hidup dalam pertobatan dengan meninggalkan cara 

hidup manusia lama dan mengenakan manusia baru. 
6. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, menunjukkan betapa 

Allh didalam Kristus Yesus begitu mengasihi manusia, sehibngga ia tidak 
menginginkan manusia yang adalah orang percaya dibinasakan oleh karena dosa, 
tetapi kedatangan-Nya menebus manusia dari dosa dan membawa kepada 
keselamatanyang membawa pada kehidupan kekal. 

7. Dengan keselamatan yang diberikan Yesus, mengajarkan kita kembali bahwa 
Allah saja mengasihi kita sebagai umat-Nya  yang berdosa, oleh karena itu, orang 
percaya perlu meresponi kasih Tuhan dengan menerapkannya kembali kepada 
sesama denagn saling mengampuni dan mengasihi.            


