
Sakkeus Luukas 19:1-10    

Kuvat: Lastenmissio – Uusi alku-kierrekirja 
Pääopetus: Jeesus tahtoo kohdata sinut ja muuttaa elämäsi 
 
Aloitus: Sakkeus, joka laskee rahojaan… Olipa hyvä päivä, sain paljon rahaa. Nämä verorahat lähetän 
Roomaan. Hmm. Mutta nämä loput otan itselleni, enkä kerro niistä muille. Se on palkka hyvin teh-
dystä työstä.”  
 
KUVA 1 
Raamatussa kerrottaa miehestä, joka oli veronkerääjien esimies. Hän oli rikas mies ja hänellä oli 
paljon valtaa. Mutta hän käytti valtaansa väärin. Hän otti ihmisiltä enemmän rahaa kuin kuului ottaa 
ja piti ylimääräiset itsellään. Hän varasti. 
 
Hän oli varmasti myös yksinäinen. Kukapa halusi olla varkaan ystävä. Ei kukaan, kaikki vihasivat 
häntä. Mies oli nimeltään Sakkeus, hän oli kuin yksinäinen, kadonnut ja rikkimennyt, palapelin pala, 
(NÄYTÄ) joka ei sopinut muiden joukkoon. Mutta hän ei tiennyt, että häntä etsittiin.  
Rttussa: Luuk. 19:10. (näkyviin) 
  
Jeesus oli etsimässä Sakkeusta pelastaakseen hänet. Ja eräänä päivänä hän tuli Jerikoon, kaupunkiin 
jossa Sakkeus asui. /KARTTA/ 
 
KUVA 2 
Paljon väkeä kokoontui tien varteen, sillä kaikki halusivat nähdä Jeesuksen. He olivat varmasti kuul-
leet, mitä Jeesus oli tehnyt. Muistatko sinä, jotain mitä Jeesus teki eläessään maan päällä? 

• opetti, paransi, ruokki, tyynnytti myrskyjä, herätti jopa kuolleita. Paljon, paljon hyvää! 
 
J oli enemmän kuin hyvä ihminen, Hän oli ihmiseksi tullut Jumala. Nyt, kun hän tuli Jerikoon, hän oli 
matkalla tekemään kaikkein tärkeintä tehtäväänsä. Mitä? Kuolemaan ristillä Sakkeuksen, sinun ja 
minun, syntien tähden. Eikä hän vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin.  
 
S oli varmaan utelias näkemään, miltä Jeesus, tuo ihmeiden tekijä näytti. Tai ehkä hällä oli huono 
omatunto, kun hän oli varastanut ja kenties hän kaipasi Jeesuksen apua elämäänsä. Mutta Sakkeus 
oli niin pienikokoinen, ettei nähnyt muitten takaa mitään. Miten hän voisi nähdä Jeesuksen? Entä 
jos Jeesus meneekin ohi ja hän menettää hyvän tilaisuuden? 
 
KUVA 4 
Lopulta iski idealla – Sakkeus näki puun, jonne voisi kiivetä ja nähdä Jeesuksen. Mutta mitä muuta 
hyvää siinä olisi? Sakkeus olisi oksien seassa myös piilossa muilta ihmisiltä. Tosi hyvä vakoilupaikka! 
 
Katseletko sinäkin Jeesusta piilosta käsin, kenenkään huomaamatta? Toivot saavasi kohdata Jee-
suksen ja saada avun elämääsi, mutta pelkäät. Pelkäätkö, mitä Jeesus sinusta ajattelee, kun olet 
syntinen niin kuin Sakkeus. Tai pelkäätkö, mitä toiset ihmiset ajattelevat, jos sinä uskot Jeesukseen? 
 
Jeesus tahtoo kohdata sut tänään rakastaen ja muuttaa elämäsi positiivisella tavalla. Luuk. 19:10 
(luetaan seinältä) Jeesus etsii jokaista kadonnutta, jokaista joka on piilossa, poissa Jeesuksen luota, 
auttaakseen häntä, sinuakin!  



Niin hän etsi Sakkeustakin. Sakkeus varmasti näki, kuinka J kulki tietä pitkin lähemmäs ja lähemmäs, 
sitä puuta, missä hän oli. Mutta Sakkeuksen yllätykseksi J pysähtyi puun juurelle ja katsoi häntä.  
 
KUVA 5 
Kukaan ei varmasti ollut katsonut Sakkeusta niin rakastavasti kuin Jeesus. Ja Jeesus vielä puhui hälle: 
Luuk. 19:5 
 
Mitä? Mistä Jeesus tiesi Sakkeuksen nimen?  

➢ J on Jumala, tietää kaiken. Hän tiesi Sakkeuksen elämästä kaiken sekä hyvän että huonon.  
Hän tuntee sinutkin nimeltä! Hän tietää missä asut, mitä harrastat ja mitä sinulle tänään kuuluu. 
Hän tietää senkin, mitä väärää olet tehnyt, sanonut, tai ajatellut. ja Hän rakastaa sinua kaikesta huo-
limatta aivan täydellisesti. Hän tahtoo kohdata sinutkin, niin kuin Sakkeuksen.  
 
J halusi tulle vieraaksi S:n luo. 
 
KUVA 6 
S tulikin nopsasti puusta alas ja otti iloiten Jeesuksen vastaan.  
Ei sen suurempaa iloa olekaan kuin saada ottaa vastaan Jeesus. Hän on todellisen ja kestävän ilon 
antaja. Jeesus ei halua vain vierailla luonasi, hän haluaa sinut kodikseen. Hän haluaa asua sun sydä-
messä, valloittaa koko sun elämän.  
 
Sakkeus otti Jeesuksen vastaan kotiinsa, ja omaan elämäänsä. Vaikka toiset ihmiset pilkkasivat. 
Toiset ihmiset eivät uskoneet, että Jeesus on Jumala, joka rakastaa ihan jokaista ihmistä yhtä paljon 
ja että, jokainen meistä tarvitsee Jeesusta. Sakkeus ei välittänyt heistä! Hän oli kohdannut jotain 
niin mahtavaa, että ei haittaa, mitä muut sanovat! 
 
Kun S otti J:n vastaan, J muutti koko hänen elämänsä: Luuk. 19:8. (jaa aloituksen rahoja…) 
S, joka ennen varasti, ei varastanut enää, vaan hyvitti tekonsa monin kerroin niille, joita oli varasta-
nut ja auttoi vielä apua tarvitsevia. J antoi hänelle halun ja voiman siihen. Se oli ihmeellinen päivä. 
Sakkeus oli ihan eri ihminen kuin ennen.  
 
J tahtoo muuttaa myös sun elämän, sillä hän etsii sua. Luuk. 19:10. (luetaan seinältä) Jos sä et vielä 
ole saanut syntejäsi anteeksi ja sellaista iloa ja vapautta, mitä Sakkeuksella oli, sä voit rukoilla, että 
Jeesus anna mullekin anteeksi; kiitos että annat ilon ja vapauden mun elämään. Jeesus kuulee sua-
kin.  
 
Sä, joka uskot jo Jeesukseen, hän tahtoo kohdata sinutkin rakkaudellaan. Hän muistuttaa, että ra-
kastaa sua, ja on kiinnostunut sun elämästä, ja että sun synnin on anteeksiannettu Jeesuksen ristin 
kuoleman tähden. Hän tahtoo myös muuttaa sun elämääsi, pois itsekkyydestä ja yksinäisyydestä tai 
muista elämäsi ongelmista, palvelemaan ja auttamaan toisia, Jeesuksen voimassa.  
 
Meillä on mahtava Jeesus, joka muuttaa meidän elämää ihmeellisellä tavalla! 
 
 


