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Eräänä päivänä 
Jeesus kulki 
Jerikon halki.  
Joosua oli 
kauan sitten 
tuhonnut 
kaupungin.   
Nyt se oli 
rakennettu 
uudelleen ja 
siellä asui 
paljon ihmisiä.  
Yksi heistä oli 
mies nimeltä 
Sakkeus.  



Muut Jerikon asukkaat eivät välttämättä 
pitäneet Sakkeuksesta, sillä hän kokosi 
heiltä veroja.  Sakkeus lähetti osan 
rahoista valtiolle, mutta piti loput 
itsellään. 



Verojen kerääminen oli tehnyt Sakkeuksesta 
rikkaan.  Hänen talonsa oli ehkä alueen SUURIN ja 
KOMEIN. 



Hän oli myös 
pienikokoinen –  
rahaa ei puuttunut, 
mutta pituutta  
puuttui!  Sakkeus  
ei ollut kasvanut  
yhtä pitkäksi  
kuin muut. 



   Kun Sakkeus kuuli, että Jeesus oli Jerikossa, tuo 
pieni verojen kokoaja halusi nähdä nasaretilaisen 
miehen, joka väitti olevansa Jumalan Poika.  Mutta 
kansaa oli paljon… ja ihmiset olivat pitkiä. 



Sakkeus sai idean!  
Jos hän pääsisi 
kansanjoukon edelle… 
kiipeäisi tienvarressa 
kasvavaan puuhun… 
hän voisi nähdä 
Jeesuksen. 



Kiivettyään metsäviikunapuuhun 
Sakkeus löysi mukavan oksan haaran  
                      ja asettui siihen  
                      Jeesusta odottamaan.    
                      “Minulla on täältä hyvä  
                      näköala,” hän ehkä  
                      ajatteli.  “Näen hänet  
                             täältä ilman että  
                             hän näkee minut.” 



“Sakkeus, tule kiireesti 
alas.”  Pieni verojen 
kokoaja ei uskonut 
korviaan.  Jeesus  
seisoi puun alla.   
Jeesus katsoi  
häneen päin.   
Jeesus kutsui  
häntä! 



Jos Sakkeus  
hämmästyi siitä,  
että kuuli Jeesuksen 
kutsuvan häntä, niin se, 
mitä Jeesus sanoi, oli 
vielä ihmeellisempää.   
“Tänään minun on määrä 
olla vieraana sinun 
kodissasi.”  Sakkeus tuli 
alas niin nopeasti että 
hän melkein putosi. 



Sakkeus oli innoissaan siitä, että Jeesus 
tulisi hänen kotiinsa.  Mutta ihmiset 
eivät pitäneet siitä.  He valittivat, että 
Jeesuksen ei pitäisi mennä sellaisen  
                          syntisen luo kuin  
                                Sakkeus. 



Jeesus antoi 
Sakkeukselle 
täysin uuden 
elämän. 
Sakkeus sanoi: 
“Herra, puolet 
omaisuudestani 
annan köyhille, 
ja keneltä olen 
liikaa kiskonut, 
sille maksan 
nelinkertaisesti 
takaisin.” 



Jeesusta miellytti  
Sakkeuksen uusi  
elämä.  Hän rakastaa  
sitä, että ihmiset  
kääntyvät synnistään  
ja tekevät oikein.   
Jeesus sanoi,  
“Juuri sitä, mikä  
on kadonnut,  
Ihmisen Poika  
tuli etsimään ja  
pelastamaan.”  Sinä  
päivänä Jerikossa  
Jeesus löysi  
Sakkeuksen! 



Jeesus ja Sakkeus 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Lk 19 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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