Essi ja Elmeri

Sakkeus

- Ennen opetusta
Elmeri: Essi, tiedätkö sä Santerin?
Essi: Se on se tosi pienenkokoinen poika, joka kaikki kiusaa koulussa.
Elmeri: Just se. Me oltiin eilen Maunon luona piilosta ja Santeri keksi tosi hyvä piilon. Hän
itse näki etsijän, mutta kukaan ei varmastikaan nähnyt häntä.
Essi: Missä se oli piilossa?
Elmeri: Sellaisella naulakon yläpuolella olevalla hattuhyllyllä, minne kukaan muu ei ois
mahtunut. Ja sit sen päällä oli joku takki, minkä jostain raosta se katseli.
Essi: Vau! Hänet varmaan löydettiin vasta viimeiseksi?
Elmeri: Todellakin. Sitä kun ei meinattu löytää ollenkaan. Mutta siinä kävi tosi kurjasti. Se
oli niin ahdaspaikka, että Santeri jäi jumiin sinne.
Essi: Voi ei! Kuka sen pelasti?
Elmeri: Kun kaikki muut oli löydetty, paitsi Santeri, niin jotkut sanoi, että olkoon piilossaan,
ei me sitä kaivata, kun se on sellainen nönnö, ja ihan outotapaus.
Essi: Kai te kuitenkin etsitte sen?
Elmeri: Joo, Perttu, joka oli etsijänä, ei välittänyt muitten puheista, vaan etsi niin kauan
kuin löysi ja pelasti Santerin sieltä hyllyltä.
Essi: Miksei se muuten huutanut apua?
Elmeri: Ei se uskaltanut, kun kuuli, miten muut häntä pilkkasi.
Essi: Tosi ikävää, mutta Santeri oli varmaan onnellinen, kun Perttu etsi ja pelasti hänet.
Elmeri: Todellakin! Pertusta ja Santerista tuli sen jälkeen parhaat kaverit.
Essi: Minustakin tuntuu usein siltä, että oon ihan yksin ja kukaan ei välitä minusta. On muakin
pilkattu, ihan vaan mun ulkonäön takia. En tiiä, onko oikeesti ketään, joka välittäs musta.
Elmeri: Jeesus ja mä ainakin välitetään.
Essi: Jeesuksella on niin paljon muitakin ihmisiä, ketä hän rakastaa, jottei sillä oo aikaa mulle.
Elmeri: Mä oon tuosta erimieltä, mutta hei, kuunnellaanpa, minkälaisia mielenkiintoisia
asioita meille kerrotaan nyt Raamatusta.
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Essi: Mistä Jeesus tiesi, että Sakkeus on puussa?
Elmeri: Jeesushan tietää ja näkee ihan kaiken. Ei Jeesusta voi mennä piiloon.
Essi: Tietääkö se, missä mä olen ja voiko se tulla tänään myös mun luo?
Elmeri: No, ihan varmasti. Mut mä haluun tietää, mitä Jeesus sanoi sille Sakkeukselle.
Kuunnellaan.
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Essi: Kuule Elmeri, sä taisit olla oikeassa.
Elmeri: Kerrankin! Mut missä asiassa?
Essi: Jeesuksella on aikaa minullekin. Hän tahtoo elää mun kanssa ja antaa mulle todellisen ilon
ja vapauden niin kuin Sakkeukselle.
Elmeri: Todellakin. Kun Jeesus pysähtyi siellä väkijoukon keskellä kohtaaman puussa
istuvan muiden vihaaman Sakkeuksen, niin totta kai hän haluaa kohdata meidätkin.
Essi: Mun mielestä se on aika ihmeellistä, että Jeesus tuntee minut täydellisesti; tietää ihan kaiken
minusta ja elämästäni, senkin kuinka yksinäiseksi ja kiusatuksi itseni koen. Ja hän rakastaa mua.
Elmeri: Mut tiiätkö, mitä? Mulle tuli opetuksen aikaan mieleen yksi loistava idea.
Essi: Mikä? Kerro heti, mäkin haluun kuulla sen.
Elmeri: Voisin kertoa kavereille, että ihan samalla tavalla, kun Perttu etsi ja pelasti Santerin,
kun leikittiin piilosta, niin Jeesuskin tuli etsimään ja pelastamaan meitä ihmisiä.
Essi: Joo! Tosi kuvaava esimerkki Jeesuksesta. Jeesuksen tekemä pelastus työ on vaan monin
kerroin suurempi, kun hän tuli antamaan syntimme anteeksi ja hällä on myös valta muuttaa
meidän elämää enemmän Hänen tahtonsa mukaiseksi.
Elmeri: Ja kun ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä, saa itselleen parhaan ystävän, joka ei
hylkää, ei koskaan.
Essi: Joo, niin minun ja sinun kuin Sakkeuksenkin on parasta olla Jeesuksen lähellä tänäänkin.
Elmeri: Onneks meidän ei tartte katsella Jeesusta mistään piilosta käsin, vaan saadaan
rohkeasti laittaa käsi Jeesuksen käteen ja kulkea Hänen kanssaan niin elämän
leppoisammat vaiheet kuin vaikeammat hetketkin.
Essi: Ja muutkin saa nähdä, kuinka hyvä Jeesus on!

