
Sakkeus Luukas 19:1-10    

  
Pääopetus:  
Ei-uskovalle: Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan syntisiä  
Uskovalle: Jeesus auttaa sinua elämään Jumalan tahdon mukaan 
 
Aloitus 1: Sakkeus, joka laskee rahojaan… (sinulla voi olla kädessäsi rahoja ja voit esittää Sakkeus-
ta, kuinka hänellä oli ollut hyvä päivä ja kuinka hän oli huijannut rahaa ihmisiltä. (Sakkeus otti osan 
rahoista itselleen, eli varasti. Sakkeus oli veronkerääjä; keräsi rahaa ihmisiltä, jotka tulivat kaupun-
kiin)) 
Aloitus 2: Suoraan kertomukseen. Oli kuuma päivä ja aurinko porotti kirkkaalta taivaalta. Jerikon 
kaupunkia lähestyi suuri ihmisjoukko. Mikä oli saanut nuo ihmiset liikkeelle… 
 
KARTTA (voit näyttää kartalta, missä Jeriko on.) 
1. Jeesus tuli Jerikoon (jae 1.)  

• Kuka Jeesus on?  Jumalan Poika, jonka Jumala itse lähetti maan päälle. Jeesus on myös Juma-
la, ei tehnyt koskaan mitään syntiä. 

• Miksi Jeesus tuli Jerikoon? - Matkalla Jerusalemiin, jossa kuoli ristillä ja sovitti syntimme.  
 
KUVA 1 
2. Jerikossa asui rikas mies, Sakkeus, veronkerääjien esimies (jae 2.) 

• Varas, ei kavereita, pienikokoinen, syntinen.  

• Mitä synti on? Anna esimerkkejä. Olemme syntyneet tänne syntisinä.  Synti erottaa Jumalas-
ta.  

 
KUVA 2 
3. Jerikossa oli paljon ihmisiä kokoontunut tien varteen ja odottivat innoissaan, että saisivat nähdä 
Jeesuksen. Sakkeuskin halusi nähdä Jeesuksen, mutta oli pienikokoinen, eikä nähnyt muitten ta-
kaa. (jae 3) 

• Sakkeus oli varmasti kuuluut juttuja siitä, mitä Jeesus oli tehnyt ja opettanut. Häntä kiinnosti 
nähdä tämä mies 

• Mitä kaikkea Jeesus tekikään maanpäällä eläessään? Muistatteko? – esim. paransi sairaita, 
ruokki nälkäisiä, tyynnytti myrskyn, herätti jopa kuolleita. 

• Sakkeus mietti, että miten hän voisi nähdä Jeesuksen, kun oli lyhyt. – Näki hyvän paikan, 
minne kiivetä. 

 
KUVA 3 
4. Sakkeus päätti kiivetä puuhun. (jae 4) 

• Mitä sinä olisit valmis tekemään, jotta voisit kohdata Jeesuksen? 

• Tiesikö Jeesus, että Sakkeus oli puussa?  
o Jeesus on Jumalan Poika, joka tietää kaiken. Jeesus tuli Jerikoon etsimään Sakkeusta 

 
KUVA 4 
5. Jeesus huomasi Sakkeuksen ja puhui hänelle (jae 5) 

• Jeesus tuli etsimään Sakkeusta > Jeesus etsii sinuakin 

• Kutsui Sakkeusta nimeltä > tuntee sinutkin nimeltä, tietää sinusta kaiken ja rakastaa sinua. 



• Jeesuksella oli asiaa Sakkeukselle, Hän halusi tulla vieraaksi Sakkeuksen luo ja pelastaa hänet 
> asiaa myös sinulle. Mitä asiaa? Jos et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, niin Jeesus 
haluaa, että tulisit tuntemaan Hänet. Jos uskot Jeesukseen, Jeesus on kiinnostunut tietä-
mään mitä sinulle kuuluu.  

 
KUVA 5 
6. Sakkeus tuli nopeasti alas ja iloitsi (jae 6) 

• Jeesuksen luo tuleminen tuo aina ilon elämään. 
 
7. Jeesus vieraili Sakkeuksen kodissa (jae 6) 

• Sakkeus otti Jeesuksen vieraakseen vastaan omaan elämäänsä, sydämeensä > sinä voit 
tehdä samoin 

 
8. Ihmiset paheksuivat Jeesuksen toimintaa (jae 7)  

• ihmiset eivät ymmärtäneet, että Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan juuri syntisiä.  

• ihmiset eivät ymmärtäneet, että Jeesus on Jumala, Jumalan Poika 
 
9. Sakkeus teki parannusta ja halusi hyvittää tekemänsä vääryydet (jae 8) 

• Jeesus muutti Sakkeuksen elämän ja antoi Sakkeukselle voiman tehdä oikeita valintoja  

• Jeesus antaa sinulle voiman ja viisauden tehdä oikeita valintoja elämässäsi. 
 
KUVA 6 
10. Jeesus puhui pelastuksesta (jakeet 9-10) 

• Mistä Sakkeus pelastui? Synnistä. Kun Sakkeus otti Jeesuksen vastaan, hän sai syntinsä an-
teeksi ja hänestä tuli Jumalan lapsi.  

• Jeesus haluaa pelastaa sinutkin synneistäsi antamalla ne anteeksi. Miten? Jos et ole koskaan 
aiemmin pyytänyt Jeesusta elämääsi, voit rukoilla, vaikka tällä tavalla: ”Jeesus, tule elämääni 
ja anna syntini anteeksi. Haluan seurata sinua, kuten Sakkeuskin teki.  

• Jeesus kuulee rukouksesi, koska Hän ei jäänyt ristille, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin.  

• Jos haluat vielä keskustella, niin (anna lapsille mahdollisuus tulla keskustelemaan kanssasi, 
jos mahdollista).  

 
LOPETUS: Jeesus sanoi Sakkeukselle: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. ”Tee sinä-
kin kuten Sakkeus ja ota Jeesus vastaan elämääsi, niin saat syntisi anteeksi ja sinusta tulee Jumalan 
lapsi.  
 


