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Ühel päeval, Jeesus 
rändas läbi Jeerikod.  

See linn oli 
 hävitatud 

 Joosua poolt 
 ammu.  Nüüd oli 

ümberehitatud ja 
paljud inimesed 

 elasid seal.  
 Nende seas oli 

 mees nimega 
Sakkeus.  



Ilmselt teiste inimestel Jeerikos ei 
meeldinud Sakkeus väga, sest ta kogus 
maksuraha neilt.  Sakkeus saatis mõned 
rahad valitsusele - kuid hoidis 
 palju endale.  



Et oli maksukoguja tekitas Sakkeust väga rikaks.  
Tema maja võis olla suurim ja parim ümbruses. 



Aga ta oli ka väga 
lühike - ei puudund 
raha, aga puudus 
pikkus.  Sakkeus kunagi 
ei kasvanud nii pikkaks 
nagu teised inimesed. 



               Kui Sakkeus kuulis, et Jeesus oli Jeerikos, 
see väike maksukoguja soovis näha seda Meest 
Naatsaretist Kes väitis, et on Jumala Poeg.  Aga 
rahvahulgad olid tihedad ... inimesed pikkad. 



Sakkeusel oli idee!  Kui ta 
võiks saada rahvahulga  
ette... ronida puud, mis 

kasvas üle tee ... tal oleks 
võimalik näha Jeesust.  



ronis metsviigi puu 
otsa, Sakkeus leidis 

mugava sanga okstes ja  
ootas Jeesust.  "Saan 
siin hea vaade," võiks 
ta mõelda.  "Ma näen 
teda ja mind ei näe ."  



"Sakkeus, kiirusta  
ja tule alla."  Väike 
maksukoguja ei  
suutnud uskuda oma 
kõrvu.  Jeesus seisis 
puu all.  Jeesus otsis 
teda.  Jeesus  
hüüdis talle!  



Kui Sakkeus oli 
üllatunud et Jeesus 

kutsus teda, ta oleks 
olnud hämmastunud, kui 

Jeesus ütles: "Täna 
pean ma jääma sinu 

kotta."  Sakkeus Tuli 
nii kiiresti alla et ta 

peaaegu kukkus. 



Sakkeus oli elevil, et Jeesus külastaks 
tema maja.  Aga inimestel ei meeldind 
seda.  Nad kaebasid, et Jeesus ei  
tohiks külastada patuse juures  
                       nagu Sakkeus. 



Jeesus tõi täiesti 
 uue elu Sakkeusele.  

Sakkeus ütles: 
"Issand, ma 

 annan poole oma 
varandusest 

 vaestele.  Ja kui 
 ma olen petnud 

kedagi, ma annan 
tagasi neli korda 

rohkem." 



Jeesus oli rahul Sakkeuse 
"uuest elust.  Ta  
armastab näha inimesi 
põõramas patust ja  
teha seda, mis on  
õigus.  Jeesus  
ütles: "Inimese  
Poeg tuli otsima  
ja päästma, need  
kes on kadunud."   
See päev Jeerikol,  
Jeesus leidis  
Sakkeust!  



Jeesus ja Sakkeus 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Luuka Ev. 19 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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