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n Tidsram: 20-25 minuter 

Luk 19:1–10  

Tullindrivaren Sackaios
Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, 
och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var 
men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och 
klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. 
När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag 
skall jag gästa ditt hem.” 
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade 
förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig upp och sade till 
Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut 
pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har 
räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har 
kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

n Övriga läsningar:  Vish 11:22–12:2, 2 Thess 1:11–2:2

n Bakgrund 
Som tullindrivare hade Sackaios blivit rik på andras bekostnad. Han var en del av ett 
orättvist system av ekonomiskt utnyttjande av Israels befolkning. Men när han tagit 
emot Jesus i sitt hem, öppnar han sitt hjärta och gottgör mer än den judiska lagen 
kräver. Jesus befinner sig i Sackaios hus, men hans ord vänder sig till oss alla. Sackaios, 
vars namn betyder ”den oskyldige”, tar emot Herren, på samma sätt som Abraham 
i sin gästvänlighet tog emot de tre änglarna som var sända av Herren. Genom att 
komma till Sackaios har Jesus låtit Sackois få del av hans frälsning, samtidigt som den 
orätt som skapats blir återställd. Sackaios som var föraktad, blir nu en förebild. Till 
honom som var utstött, kommer nu människorna. Endast Lukas har denna gripande 
berättelse. Hos Lukas är det ofta Gud tar ställning för de fattiga, och för deras 
upprättelse.

SACKAIOS
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Barnen kan identifiera sig med Sackaios litenhet. Sackaios klättrar upp i ett träd för att 
se bättre. Trädet erbjuder ett större perspektiv, han ser längre. Sittande i trädet väntar 
och längtar Sackaios. Trädet är stabilitet, det har djupa rötter. Även Sackaios hus har 
en symbolisk betydelse. Hans hem har blivit en mötesplats med Jesus. Huset står för 
gästfriheten, här delas måltiden, den måltid som ofta står i centrum för Jesu gemenskap 
med oss. I den pedagogiska framställningen nedan inbjuds barnen till att gestalta trädet 
och huset som en förberedelse för att lättare kunna öppna sig för Guds ord.

n Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. För berättelsen 
om Sackaios: En (gärna gul/ljus) duk för huset, en grön och brun duk för trädet, lite 
pyntmaterial (t ex pärlor, fina stenar, kottar, pinnar... Se bild på sidan 4), ert Kristus-
ljus, bröd och ev värmeljus till alla barn.

n VÄLKOMNA!
Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt, hälsa personligt 
på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper till med det?).

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras namn.
Samla barnen i en cirkel på golvet.
– Välkomna alla barn, roligt att se er här!  
–  Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?– 

(grön, ev kan du peka på KPNs affisch om kyrkoåret och visa att vi är nära Alla 
helgons och Alla själars dag. Här kan du beställa den.)

– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg: 

–  Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för att han 
älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:  
När Gud sade ordet som skapade dig 

När Gud sade ordet som skapade dig,
tror jag han tänkte så här.
Du är någonting, du kan någonting,
jag älskar dig just som du är. 

                                               text: a-s thorssell-ahlm    
Hjälp barnet att tända ljuset.    

–  Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, 
då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Jag är världens ljus. Han sa också: Där två eller 
tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem.

–  Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
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Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus, titta på den 
och säga: – Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän. 

n SÅNG 

Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser:  
Du är hemliga vännen min   

Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.  
Jesus jag är din.

       text: anders piltz 

n	VÅRT FINA HJÄRTA		
	 	Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se 

kommentar i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situa-
tionen!  
–  Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet  
  tyghjärta) 

 –  Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i. (Dela ut till var och 
en) 

 –  Hur känns det? (Låt barnen komma med förslag) 

 –    Ja, det känns gott att ha ett sådant här litet hjärta i handen, lent och mjukt.  
Precis så lent och mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker riktigt 
mycket  
om någon. Eller när jag vet att någon tycker om mig. 

  (Invänta respons, kanske barnen vill nämna någon de tycker om t ex) 

 –  När jag tänker på hur mycket Jesus älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. 

 –  Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra hjärtan. 

 – Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant. 

  Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och stilla sitt hjärta i korgen. 
Hjälp barnen att ett i taget, i lugn och ro göra likadant. Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett 
barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga:    
–  Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till Jesus nästa 

gång? 

 När alla satt sig säger kateketen:    
 – Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, att du har oss kär.
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n DAGENS TEMA: SACKAIOS     
Sjung Halleluja.

Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 

     Melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad...

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.

Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 

• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå) 
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna), och 
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan), och så säger vi: 
• ”Ära vare dig, Herre”.

n INTRODUKTION
Följande pedagogiska framställning (se ovan under ”Bakgrund”) kan levandegöra be-
rättelsen och dra in barnen i skeendet. Genom att lägga fram material (dukar, Jesus-ljus 
m.m.) som gestaltar trädet och Sackaios hus, Jesu besök och delandet av måltiden kan 
barnen lättare leva sig in i evangeliet. Denna gång kan Guds ord tala för sig själv (berät-
telsen är lite meditativ) och behöver inte diskuteras efteråt. 
Läs texten nedan samtidigt som ni gör rörelser och aktiviteter till, enligt förslagen.  
Berättelsen nedan är inspirerad av Franz Kett, Religionspädagogische Praxis. 
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Jag är huset
Vi bygger vårt eget hus med kroppen – vi stampar med fötterna, det är vår grund,  
grunden är viktig...
Vi bygger väggarna med våra armar, runt om, vi bygger fönster, vi bygger dörren..  
Till slut: taket! (håll armarna som ett tak ovanför huvudet).
Nu har vi vårt eget hus.
Om vi vågar, så blundar vi nu.
Jag är mitt eget hus, jag finns här i mitt hus,
Jag längtar efter ljus i mitt hus.
Jag har en dörr, den är stängd, det är tryggt.
Någon knackar på.
Vem är det?
Vem längtar jag efter att släppa in?
Vem vill jag välkomna in till mig?
Jesus, vill du komma till mig?
Får jag släppa in dig?
Jesus, du kan komma! 
Vi lägger en gul/ljus duk på golvet i vår mitt. Vi gör huset fint med olika pyntsaker, löv, 
små stenar, snäckor, knappar, vackra band... 
Lägg sedan en brun och en grön duk på golvet. Det blir ert träd. Inbjud alla till att 
dekorera trädet med olika pyntföremål. 
Dela ut ett värmeljus till alla.  
Fråga barnen: har ni någon gång blivit riktigt, riktigt nyfikna på en annan människa?
Lyssna till barnens svar. 
Berätta: idag ska vi lära en känna en person, han heter Sackaios, han hade hört talas 
om Jesus och blivit otroligt nyfiken. Det räckte inte för honom att höra vad andra sa, 
han ville själv se och lära känna Jesus. Ja, trots att han var vuxen, så gjorde han något 
lite tokigt, som många vuxna inte brukar göra, bara för att kunna se med egna ögon. 
Det är en mycket spännande berättelse! 
Berättelsen om Sackaios 
Här är en stadsport till staden Jeriko.
Lägg en brun eller grön duk i en båge på golvet, under trädet och huset som ni
redan placerat där. 
Vid porten sitter en man som heter Sackaios.
Han tar upp tull, skatt vid stadsporten.
Folk måste betala pengar till honom.
Sackaios har fått mycket pengar och blivit rik.
Han tar ofta för mycket betalt,
han tar mer än han får lov.
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Sackaios lurar folk.
Folk säger: Sackaios tar själv pengarna,
Han håller fast pengarna
(knyt dina händer mot hjärtat som om du höll hårt i något)
Sackaios hjärta är stängt.
Han är rik, men han är inte älskad.
En dag får Sackaios höra:
Jesus är på väg till staden, Jesus ska komma till Jeriko!
Jesus kommer, Jesus kommer... viskar och ropar alla till varandra.
Jesus-ljuset tänds och ställs framför stadsporten.
Sackaios har redan hört talas om Jesus.
Jesus botar sjuka så att de blir friska igen sägs det.
Jesus gör så att ledsna blir glada.
Från Jesus strömmar det ut godhet.
Därför följer många människor efter Jesus.
De vill se honom (håll utkik med dina händer ovanför ögonen).
De vill höra honom (håll händerna vid öronen).
De vill röra vid honom (låt den ena handen röra vid den andra underarmen).
Då vill Sackaios också se Jesus.
Vem är den där Jesus?
Men han kan inte se honom för alla människor är i vägen.
Sackaios är så kort.
Han bestämmer sig för att springa i förväg,
och klättra upp i ett träd vid vägen,
för där måste Jesus komma förbi... 
Sackaios längtar, han vill så gärna se Jesus!
Han sträcker sig mot ljuset, han väntar, som trädet, han håller utkik.
Då kommer Jesus. 
Jesus-ljuset bärs fram till trädet. 
När Jesus kommer till trädet,
ser han upp mot honom och säger:
– ”Skynda dig ner Sackaios, idag ska jag gästa ditt hem! 
Sackaios skyndar sig ner
och tar emot honom med glädje. 
Ställ Jesus-ljuset in i Sackaios hus. 
I huset blir det en fest.
Ställ in ett fat med bröd intill Jesus-ljuset.
Sackaios och Jesus sitter tillsammans vid bordet. 
Men utanför huset står människor och säger förargade:
– Jesus har tagit in hos en syndare, hos Sackaios, den rike bedragaren. Han till och med 
äter hos honom!
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Men Sackaios ställer sig upp och säger till Jesus:
– Hälften av allt vad jag äger, Herre, ska jag ge till de fattiga. 
Brödet på duken delas.
– Och har jag pressat ut pengar av någon,
skall jag betala igen det fyrdubbelt.
Jesus säger till honom:
– Idag har räddningen nått detta hus.
Idag har det blivit ljust i ditt hus, du har tagit emot mig och du har blivit glad.
Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.
Varje barn får hjälp med att tända sitt värmeljus vid Jesus-ljuset och ställa det
intill, i Sackaios hus. 
Bön
Käre Jesus,
Sackaios var rik, han hade allt han ville ha.
Men något fattades honom.
Du fattades.
Han klättrade i trädet och höll utkik efter dig.
Du såg honom, du kallade på honom.
Du ropade hans namn.
Du kom hem till honom.
Du gjorde hans hus fullt med ljus.
Du fyllde hans hjärta med kärlek.
Sackaios som hade behållit så mycket för sig själv,
kunde nu dela med andra.
Kom också till oss!
Låt barnen upprepa: Kom också till oss, Jesus!

n SÅNG 
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här: 
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen

• Se Guds glädje bubblar över

• Vem är det som kommer på vägen 

• Vi älskar dig o herre Jesus 

n EXTRA AKTIVITETER
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning. 
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n AVSLUTNING

Samla barnen, stå på knä och be:

•  Herre, vi tackar dig för att du kom till Sackaios och för att du också vill komma hem 
till oss.

• Vill någon av barnen formulera egna böner?

• Vi börjar med tack-böner, vad vill vi tacka för? 

• Vad eller vem vill vi be för? 

Upprepa gärna barnens ord och lägg till: Herre, hör vår bön.

Sjung Fader vår tillsammans. Här ser du hur det kan gå till.

Avsluta med att tacka alla för att de har kommit och välkomna dem tillbaka till nästa 
gång! För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu 
barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser att 
det passar bäst i samband med att kollekten samlas in. 

Jesus, nu är du här!
© Katolska Pedagogiska Nämnden
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