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Kummi-enoni Tuomas kävi meillä eilen. Hän tuo usein mahtavia tuliaisia työreissuiltaan ulkomailta. Kerran sain oikean
miekan! Enolla on hieno auto ja moottoripyörä. Pyörän kanssa hän värkkää aina kun ehtii ja kesällä tietysti ajaa sillä.
Olen päässyt joskus kyytiin. Se on siistiä! Nyt eno toi minulle englanninkielisen Lasten Raamatun. Siinä on jänniä kuvia.
Luimme enon kanssa kertomuksen Sakkeuksesta. Ymmärsin vähän, sillä tarina oli ennestään tuttu. Opin pari uutta
englannin sanaakin. Eno osaa hyvin monia kieliä.
Eno kertoi, että Sakkeus tuntuu hänelle läheiseltä. Eno mietti, että Jeesus on hänen ystävänsä, vaikka hän ei ole nähnyt
Jeesusta omilla silmillään kuten Sakkeus. Sakkeus oli pieni mies, ja enokin on melko lyhyt mieheksi. Äiti sanoo, että he
ovat Tuomaksen kanssa yhtä pitkiä, mutta eno väittää olevansa sentin pitempi. Sakkeus halusi nähdä Jeesuksen. Sakkeus
oli veronkantajien päällikkö ja rikas mies. Verojohtajana hän teki töitä Rooman valtakunnalle, joka alisti Sakkeuksen
omaa kansaa, juutalaisia. Sakkeus oli rikastunut epärehellisesti keräämällä enemmän veroa kuin olisi kuulunut.
Ylimääräisen rahan hän oli ottanut itselleen. Sakkeus oli oikeastaan varas. Näitä veronkerääjiä eli publikaaneja
halveksittiin noista syistä. Ihmiset eivät halunneet olla heidän kanssaan tekemisissä.
Tuomaksellakin taitaa olla paljon rahaa; hän on jonkun yrityksen pomo. En muista sen firman nimeä. Tuomas sanoi, että
hän haluaa olla työssään rehellinen, vaikka on kiusauksia toimia myös vilpillisesti. Rahasta ja tavarasta tulee helposti
myös liian tärkeä asia, hän tuumi. Ihmisen on usein vaikea antaa omastaan ja itselle haluaa aina vain lisää ja lisää. Eno
sanoi vielä, että hän tarvitsee Jeesusta niin kuin Sakkeuskin, mutta aina ei ole helppoa tunnustaa uskovansa Jeesukseen.
Sakkeuksella ei tainnut olla paljon ystäviä. Tuomaksella on paljon kavereita, ulkomaillakin, mutta vain muutama oikein
hyvä ystävä.
Minä ihailen Tuomasta ja toivon, että meillä olisi yhtä paljon rahaa kuin hänellä. Tuomas on viisas ja rohkea. Pikkuveli on
kateellinen minulle, kun eno on minun kummini, vaikka antaa hän lahjoja veljellekin. Meidän luokalla on kova kilpailu
siitä, kenellä on hienoin puhelin. Minulla on tosi surkea.. Haluan uuden puhelimen! Iskä sanoo, että minä en saa uutta,
koska vanha on muka aivan hyvä. Äiti lisäsi vielä, että meidän pitää säästää myös hiihtolomareissua varten. Voi, kun
haluaisin olla rikas! Mutta kummieno sanoi siihen, että ei raha tee ketään onnelliseksi, jos ei ole rakastavia ihmisiä
ympäärillä. Sanoin virnistäen, että uudella puhelimella olisi mukavampi pitää yhteyttä rakkaisiin ihmisiin!
Menemme ensi viikolla serkun ristiäisiin. Äiti sanoi, että kasteessa meidät otetaan nimeltä Jeesuksen opetuslapseksi ja
seurakunnan jäseneksi. Meidät kutsutaan uskomaan häneen. Jumalan perhe saa uuden jäsenen.
Sakkeus pääsi Jumalan perheeseen, vaikka oli tehnyt pahaa. Ei kai Jeesus muuten olisi mennyt Sakkeuksen kotiin kylään.
Toiset ihmiset eivät pitäneet tästä ja ihmettelivät sitä, mutta olisi kamalaa, jos Jeesus haluaisi olla vain onnistuneiden ja
hyvien ihmisten ystävä. Minä ainakin teen monesti väärin. Vaari kutsuu sitä synniksi. Sakkeus lupasi antaa vielä
”varastamansa” rahat takaisin niille, joilta oli ne ottanut ja antoi rahaa myös köyhille. Tuo on kyllä vaikeaa! Vaari sanoo,
että Jumalan lapsena elämisessä on läksyä koko elämäksi.
Mukavaa uutta vuotta toivoo kaverisi Pietu

Tehtävä 1:
Mitä samoja asioita löydät Tuomas-enon ja Sakkeuksen elämästä? Kirjoita!
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2.
3.
4.
Entä mitä asioita, joissa he ovat erilaisia? Kirjoita!
1.
2.
3.
4.

Tehtävä 2:
Piirrä alle 5 elämäsi tärkeintä asiaa. Muistele, mitä Pietu ja Tuomas-eno miettivät elämän tärkeimmistä
asioista. Mitä mieltä itse olet rahan tärkeydestä?

