
Sakkeus, Luuk. 19:1-10 
(Kuvat: Uusi alku -starttipaketti, Lastenmissio ja Sanaton kirja) 

 

Johdanto:  

Heiluttele kädessäsi pussia, jossa on kolikoita ja puhele: ”Onpas tänään taas kertynyt paljon rahaa.” 

Laske rahoja: ”Nämä verorahat lähetän huomenna Roomaan. Hmm. Mutta nämä loput otan itsel-

leni. Se on palkka hyvin tehdystä työstä.” pane itselle kuuluvat rahat omaan taskuun 

 

Kuva1 

Raamatussa kertomus miehestä, joka oli publikaanien esimies, eli veronkerääjien päämies, jonka 

alaisuudessa toimi muita veronkerääjiä. Hän päätti, että kuinka paljon ihmisten oli maksettava siellä 

veroa. Monet publikaanit olivat epärehellisiä ja itsekkäitä ja keräsivät rahaa enemmän kuin olisi pi-

tänyt ja ne pitivät ylimääräiset rahat itsellään. Tuo publikaanien esimies oli hyvin rikas, hänellä rahaa 

ja valtaa, kun hän varasti ihmisiltä rahaa, mutta hän oli varmasti hyvin yksinäinen. Sillä kukapa ku-

kaan halusi kyläillä miehen luona tai muutenkaan pitää yhteyttä, kun hän oli varas. Tuo mies oli 

Sakkeus ja hän asui Jerikossa (näytä kartasta) 

 

Kuva2 

Kerran Jeesus tuli Jerikoon. Siellä oli paljon ihmisiä kokoontunut tien varteen ja odottivat innoissaan, 

että saisivat nähdä Jeesuksen. Kun Jeesus tuli kaupunkiin, Sakkeuskin kuuli siitä ja näki innokkaat 

ihmisjoukot tien varressa. Hänkin haluaisi nähdä Jeesuksen. Mutta hän oli niin pieni mies, ettei hän 

millään nähnyt toisten selän takaa mitään, vaikka kuinka olisi yrittänyt kurottautua. Sakkeus oli var-

maan kuullut Jeesuksesta juttuja, siitä mitä Jeesus oli tehnyt ja opettanut. Jeesus varmasti oli hyvä 

ihminen, kun mm. paransi ihmisiä.  

 

Mitä kaikkea Jeesus tekikään maanpäällä eläessään? Muistatteko? paransi, ruokki, opetti, herätti 

jopa kuolleita, käveli veden päällä jne. Vaikka Jeesus teki paljon hyvää auttamalla ihmisiä, hän oli 

enemmän kuin hyvä ihminen ja teki enemmän kuin auttoi ihmisiä parantamalla sairaita. Sillä Jeesus 

on Jumalan Poika, joka tuli Taivaasta maan päälle. Hän eli ihmisenä niin kuin mekin. Syntyi pienenä 

vauvana, oli lapsi, sitten nuori ja aikuinen. Hän leikki, söi, nukkui jne. niin kuin mekin. Mutta oli yksi 

ero. Hän eli täydellisen elämän. Ei tehnyt mitään syntiä, ei mitään väärää ja Jeesuksen sydän oli 

täynnä rakkautta jokaista ihmistä kohtaan. 

 

Sanattoman kirjan kultainen sivu 

Jeesuksen elämän oli kuin tämä Kultainen sivu, hieno ja puhdas. Tämä kultainen kuvaa meille myös 

taivasta. Mikäs se taivas oikein on? Paikka, jossa Jumala asuu ja minne Jumala haluaisi meidän kaik-

kien kerran tulevan. Koska Jumala on pyhä ja puhdas, hänessä ei ole mitään väärää, ei mitään pahaa, 

Hän ei myöskään voi sallia minkään pahan tulevan sinne, missä hän on. Joten taivas on paikka, missä 

ei ole mitään pahaa vaan ikuinen ilo. 

 

Ehkä Sakkeus, oli muiden tapaan utelias näkemään, miltä Jeesus, tuo ihmeiden tekijä näytti. Tai ehkä 

hänellä oli huono omatunto, koska hän oli varastanut rahaa. Kaikki ajattelivat, että Sakkeus on paha 

ihminen. On totta, että Sakkeus ei ollut hyvä ihminen. Hän oli itsekäs ja ahne. Mutta hän ei ole ainoa. 

Myös sinä ja minä olemme monesti itsekkäitä ja ahneita. Raamatussa sanotaan Room. 3:23 

Sanattoman kirjan musta sivu 



Mitä tarkoittaa synti? Tämä tumma sivu kertoo meille synnistä. Synti on Jumalan tahdon rikkomista, 

rikotaan Jumalaa ja lähimmäistämme vastaan. Synti erottaa meidät meidän lähimmäisistämme 

(Sakkeuksellakaan ei ollut ystäviä, vaan ihmiset vihasivat häntä, eivätkä luottaneet häneen) ja ennen 

kaikkea se erottaa meidät Jumalasta. Kultainen sivu kertoi meille siitä, että Jumala on pyhä ja puhdas 

ja hänen luokseen ei pääse synti. Me tarvitsemme vapautusta meidän synneistämme.  

 

Kuva2 uudestaan 

Mutta meteli siellä Jerikon ihmisjoukossa kasvoi. Kaikki halusivat nähdä Jeesuksen. Sakkeuksen sy-

dän hakkasi rinnassa. Mitähän tekisi? Miten voisi nähdä Jeesuksen, kun hän oli niin lyhyt. Entäs jos 

Jeesus menee ohi, ja hän ei näkisikään Jeesusta? Hmm. Sakkeus mietti, että voisiko hän kiivetä jon-

nekin. Kyllä. Hän näki hyvän paikan. Mikä se oli? > Luuk. 19:4.  

 

Kuva4 

Sakkeus päätti kiivetä puuhun. Hän tarttui kaapunsa helmoihin ja juoksi kohti puuta. Se oli outoa, 

kun rikas ja ylpeä publikaani juoksi pölyistä katua. Niin hän sitten kiipesi puuhun ja istui vahvalle 

oksalle ja yritti sieltä tirkistellä ja nähdä Jeesuksen. Jeesus kulki tietä pitkin. Tuli koko ajan lähem-

mäksi ja lähemmäksi. Sakkeusta varmaan jännitti. 

 

Kuva5 

Jeesus tuli suoraan tuon puun luokse ja pysähtyi sen alle. Väkijoukko pysähtyi ja hiljeni. Ehkä he 

odottivat, että Jeesus puhuisi heille, mutta ei. Hän katsoikin ylös puuhun, kohti Sakkeusta. Kukaan 

ei ollut katsonut Sakkeusta niin rakastavasti kuin Jeesus. Sitten Sakkeuksen ja muiden ihmisten ih-

metykseksi Jeesus puhui kaikkien vihaamalle Sakkeukselle. Luuk. 19:5 

Sakkeus oli aivan ihmeissään. Mitenkä Jeesus kutsui häntä nimeltä. Kuinka Jeesus tuntee hänet ja 

vielä haluaa tulla hänen kotiinsa. Eihän kukaan ollut koskaan halunnut tulla hänen luo, ei varsinkaan 

tuollainen hyvä ja Pyhä mies. 

 

Miten Jeesus tiesi Sakkeuksen nimen? 

Jeesus on Jumalan Poika, hän tietää kaiken. Jeesus tiesi, että Sakkeus on publikaani. Jeesus tiesi, 

että Sakkeus kärsi väärien tekojensa tähden ja koska ihmiset vihasivat häntä. Mutta Jeesus silti ra-

kasti häntä, vaikka Sakkeus oli elänyt itsekkäästi ja ahneesti.  

 

Jeesus tietää myös sinun nimesi. Hän tietää, missä sinä asut, missä käyt koulua. Hän tietää mitä teet. 

Hän tietää kaiken sen väärän, mitä olet tehnyt. Mutta Hän rakastaa sinua silti, riippumatta siitä, mitä 

olet tehnyt tai mitä muut sinusta ajattelee. Toiset ei ehkä ota sinua mukaan leikkeihin sen tähden, 

mitä olet tehnyt tai miltä näytät. Mutta Jeesus ei aja sinua pois. Raamattu kertoo, että Jeesus rakas-

taa jokaista ihmistä. Jeesus sanoo jokaiselle omalleen näin: Hepr. 13:5 

 

Kuva6 

Sakkeuskin alkoi ymmärtää, että Jeesus rakasti häntä, vaikka oli tehnyt väärin. Hän tuli nopeasti alas 

puusta ja oli valtavan iloinen siitä, että Jeesus tuli hänen kotiinsa aterialle. Me emme tiedä, mitä 

kaikkea Jeesus ja Sakkeus juttelivat aterialla, mutta tiedämme, että Sakkeus ymmärsi, että Jeesus 

saattoi pelastaa ja muuttaa hänenkin elämänsä. 

Sakkeus, sinä ja minä, jokainen ihminen, ansaitsemme Jumalan rangaistuksen, koska olemme synti-

siä, Jumalan käskyille tottelemattomia. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, ikuinen ero 



Jumalasta, eli että emme voi päästä taivaaseen. Mutta Jos Jumala haluaa meidät taivaaseen ja me 

emme voi sinne synnin tähden päästä, niin eikö siinä ole ongelma? 

 

Sanattoman kirjan punainen sivu (kierrekirjan kuva 7) 

Mitä punainen väri kuvaa? Punainen sivu tässä kirjassa kertoo meille Jumalan rakkaudesta. Jumala 

rakastaa meitä niin paljon, että hän antoi Jeesuksen, rakkaan poikansa maailmaan, kärsimään ran-

gaistuksen meidän puolesta. Jeesus kärsi ja kuoli, meidän puolestamme, että me saisimme syn-

timme anteeksi ja pääsisimme kerran taivaaseen. Jeesus ei vaan kuollut ja haudattu, vaan hän nousi 

kuolleista ja elää tänäänkin ja ikuisesti. Vaikka emme voi häntä nähdä silmillämme, sillä hän nousi 

taivaaseen Jumalan, hän on kanssamme. Hän tahtoo pelastaa ja muuttaa sinunkin elämäsi, kuten 

Sakkeuksenkin.  

 

Kun Jeesus kohtasi Sakkeuksen ja meni tämän luo kylää, syömään, muut ihmiset ihmettelivät, miksi 

Jeesus teki näin. He itse eivät voineet edes ajatella menevänsä sellaisen kamalan miehen luokse. 

 

Miksi Jeesus haluaa viettää aikaa Sakkeuksen kaltaisten ihmisten kanssa? Luuk. 19:10. (näkyviin, 

kuka lukee?) Jeesus rakastaa jokaista ja haluaa pelastaa jokaisen. Kaikki, jotka ovat eksyneet pois 

Jumalan yhteydestä. Jeesus on tullut etsimään syntisiä ja hän haluaa antaa synnit anteeksi. 

 

Sakkeus ei ottanut Jeesusta vastaan vain kotiinsa vaan myös elämäänsä. Sakkeus muuttui kahdella 

tavalla: hän muuttui sisimmässään, kun Jeesus antoi synnit anteeksi; hän sai rauhan ja ilon. Se johti 

myös hänen elämänsä muuttumiseen: Luuk. 19:8. (kuka lukee? – ”jaa” rahoja) Sakkeus oli kuin uusi 

ihminen, kun Jeesus oli pelastanut hänet. Hän oli hyvin iloinen siitä. 

 

Valkoinen sivu 

Tiesitkö, että Jeesus voi pelastaa ja muuttaa myös sinut? Hän voi antaa kaikki syntisi anteeksi ja 

tehdä sinut Jumalan edessä puhtaaksi kuin tämä sivu. Ja kun hän saa sinut puhdistaa, niin silloin sinä 

voit päästä kerran myös taivaaseen. 

 

Onko Jeesus jo saanut pelastaa sinut? Oletko sinä ottanut Jeesuksen vastaan omaan elämääsi?  

Jos olet, niin muista, että aina kun teet jotain syntiä, sinä voit pyytää Jeesukselta anteeksi. Hän var-

masti antaa. Sillä meistä ei koskaan tule synnittömiä, me olemme syntisiä koko elämämme. Mutta 

Jeesus voi muuttaa meidän elämäämme ja varmasti olet huomannut jo itsekin muutoksia elämäs-

säsi. Ehkä ennen käytit puhuessasi rumia sanoja, mutta et enää. Anna toisten nähdä, miten Jeesus 

on muuttanut sinua. Voit myös rukoilla, että Jeesus edelleen voisi muuttaa sinua, puheitasi, käyt-

täytymistä tai ajatteluasi ja auttaa elämään Jumalan tahdon mukaan, että voisit tuottaa elämälläsi 

iloa Jumalalle ja lähimmäisillesi. 

 

Jos et ole vielä Jeesuksen oma, sinä voit ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi. Kun tunnustat syntisi 

Jeesukselle ja pyydät niitä anteeksi, niin Jeesus antaa ne anteeksi. Ja sinä voit pyytää häntä myös 

sinun elämääsi. Voit rukoilla vaikka näin, että Jeesus tiedän, että olen tehnyt paljon vääriä asioita, 

kuten valehtelin kaverille. Anna minulle kaikki syntini anteeksi ja tule minun elämääni, minun sydä-

meeni asumaan. Tahdon seurata sinua.  

 

Sinä voit rukoilla nyt täällä kerhossa, siinä missä istut tai sitten kotona. Jeesus kuulee varmasti ru-

kouksesi. Raamattu sanoo: Joh. 1:12 (muista tarjota, että voit rukoilla myös yhdessä) 


