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Sakkeus Luukas 19:1-10
Kuvat: Videossa Lastenmissio – Uusi alku-kierrekirja, ladattavassa materiaalissa www.freebibleimages.org
Pääopetus: Jeesus tahtoo kohdata sinut ja muuttaa elämäsi
Aloitus: Sakkeus, joka laskee rahojaan… Olipa hyvä päivä, sain paljon rahaa. Nämä verorahat lähetän Roomaan. Hmm. Mutta nämä loput otan itselleni, enkä kerro niistä muille. Se on palkka hyvin tehdystä työstä.”
KUVA 1
Raamatussa kerrottaa miehestä, joka oli veronkerääjien esimies. Hän oli rikas mies ja hänellä oli paljon valtaa. Mutta hän käytti valtaansa väärin. Hän otti ihmisiltä enemmän rahaa kuin kuului ottaa ja piti ylimääräiset
itsellään. Hän varasti.
Hän oli varmasti myös yksinäinen. Kukapa halusi olla varkaan ystävä. Ei kukaan, kaikki vihasivat häntä. Mies
oli nimeltään Sakkeus, hän oli kuin yksinäinen, kadonnut ja rikkimennyt, palapelin pala, (NÄYTÄ) joka ei sopinut muiden joukkoon. Mutta hän ei tiennyt, että häntä etsittiin.
Rttussa: Luuk. 19:10. (näkyviin, ääneen)
Jeesus oli etsimässä Sakkeusta pelastaakseen hänet. Ja eräänä päivänä hän tuli Jerikoon, kaupunkiin jossa
Sakkeus asui. /KARTTA/
KUVA 2
Paljon väkeä kokoontui tien varteen, sillä kaikki halusivat nähdä Jeesuksen. He olivat varmasti kuulleet, mitä
Jeesus oli tehnyt. Muistatko sinä, jotain mitä Jeesus teki eläessään maan päällä?
• opetti, paransi, ruokki, tyynnytti myrskyjä, herätti jopa kuolleita. Paljon, paljon hyvää!
J oli enemmän kuin hyvä ihminen, Hän oli ihmiseksi tullut Jumala. Nyt, kun hän tuli Jerikoon, hän oli matkalla
tekemään kaikkein tärkeintä tehtäväänsä. Mitä? Kuolemaan ristillä Sakkeuksen, sinun ja minun, syntien
tähden. Eikä hän vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin.
S oli varmaan utelias näkemään, miltä Jeesus, tuo ihmeiden tekijä näytti. Tai ehkä hällä oli huono omatunto,
kun hän oli varastanut ja kenties hän kaipasi Jeesuksen apua elämäänsä. Mutta Sakkeus oli niin pienikokoinen, ettei nähnyt muitten takaa mitään. Miten hän voisi nähdä Jeesuksen? Entä jos Jeesus meneekin ohi ja
hän menettää hyvän tilaisuuden?
KUVA 3
Lopulta iski idealla – Sakkeus näki puun, jonne voisi kiivetä ja nähdä Jeesuksen. Mutta mitä muuta hyvää
siinä olisi? Sakkeus olisi oksien seassa myös piilossa muilta ihmisiltä. Tosi hyvä vakoilupaikka!
Katseletko sinäkin Jeesusta piilosta käsin, kenenkään huomaamatta? Toivot saavasi kohdata Jeesuksen ja
saada avun elämääsi, mutta pelkäät. Pelkäätkö, mitä Jeesus sinusta ajattelee, kun olet syntinen niin kuin
Sakkeus. Tai pelkäätkö, mitä toiset ihmiset ajattelevat, jos sinä uskot Jeesukseen?
Jeesus tahtoo kohdata sut tänään rakastaen ja muuttaa elämäsi positiivisella tavalla. Luuk. 19:10 (ääneen,
näkyviin) Jeesus etsii jokaista kadonnutta, jokaista, joka on piilossa, poissa Jeesuksen luota, auttaakseen
häntä, sinuakin!
Niin hän etsi Sakkeustakin. Sakkeus varmasti näki, kuinka J kulki tietä pitkin lähemmäs ja lähemmäs, sitä
puuta, missä hän oli. Mutta Sakkeuksen yllätykseksi J pysähtyi puun juurelle ja katsoi häntä.
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KUVA 5
Kukaan ei varmasti ollut katsonut Sakkeusta niin rakastavasti kuin Jeesus. Ja Jeesus vielä puhui hälle: Luuk.
19:5 Mitä? Mistä Jeesus tiesi Sakkeuksen nimen?
➢ J on Jumala, tietää kaiken. Hän tiesi Sakkeuksen elämästä kaiken sekä hyvän että huonon.
Hän tuntee sinutkin nimeltä! Hän tietää missä asut, mitä harrastat ja mitä sinulle tänään kuuluu. Hän tietää
senkin, mitä väärää olet tehnyt, sanonut, tai ajatellut. ja Hän rakastaa sinua kaikesta huolimatta aivan täydellisesti. Hän tahtoo kohdata sinutkin, niin kuin Sakkeuksen.
J halusi tulla vieraaksi S:n luo.
KUVA 6
S tulikin nopsasti puusta alas ja otti iloiten Jeesuksen vastaan.
Ei sen suurempaa iloa olekaan kuin saada ottaa vastaan Jeesus. Hän on todellisen ja kestävän ilon antaja.
Jeesus ei halua vain vierailla luonasi, hän haluaa sinut kodikseen. Hän haluaa asua sun sydämessä, valloittaa
koko sun elämän.
Sakkeus otti Jeesuksen vastaan kotiinsa, ja omaan elämäänsä. Vaikka toiset ihmiset pilkkasivat. Toiset ihmiset eivät uskoneet, että Jeesus on Jumala, joka rakastaa ihan jokaista ihmistä yhtä paljon ja että, jokainen
meistä tarvitsee Jeesusta. Sakkeus ei välittänyt heistä! Hän oli kohdannut jotain niin mahtavaa, että ei
haittaa, mitä muut sanovat!
Kun S otti J:n vastaan, J muutti koko hänen elämänsä: Luuk. 19:8. (jaa aloituksen rahoja…)
S, joka ennen varasti, ei varastanut enää, vaan hyvitti tekonsa monin kerroin niille, joita oli varastanut ja
auttoi vielä apua tarvitsevia. J antoi hänelle halun ja voiman siihen. Se oli ihmeellinen päivä. Sakkeus oli
ihan eri ihminen kuin ennen.
J tahtoo muuttaa myös sun elämän, sillä hän etsii sua. Luuk. 19:10. (näkyviin, ääneen) Jos sä et vielä ole
saanut syntejäsi anteeksi ja sellaista iloa ja vapautta, mitä Sakkeuksella oli, sä voit rukoilla, että Jeesus anna
mullekin anteeksi; kiitos että annat ilon ja vapauden mun elämään. Jeesus kuulee suakin.
Sä, joka uskot jo Jeesukseen, hän tahtoo kohdata sinutkin rakkaudellaan. Hän muistuttaa, että rakastaa sua,
ja on kiinnostunut sun elämästä, ja että sun synnin on anteeksiannettu Jeesuksen ristin kuoleman tähden.
Hän tahtoo myös muuttaa sun elämääsi, pois itsekkyydestä ja yksinäisyydestä tai muista elämäsi ongelmista,
palvelemaan ja auttamaan toisia, Jeesuksen voimassa.
Meillä on mahtava Jeesus, joka muuttaa meidän elämäämme ihmeellisellä tavalla!
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Raamattuvisa
1. Mikä sana sopii raamatunlauseeseen?
Valitse oikea vaihtoehto:
"Juuri sitä, mikä on a) mennyt rikki b) kadonnut c) löytynyt
Ihmisen Poika on tullut a) korjaamaan b) hävittämään c) etsimään
ja a) rakentamaan b) pelastamaan c) rikkomaan" Luuk. 19:10

2. Onko väite oikein vai väärin?
Ympyröi vastauksesi
1. Sakkeus oli veronkerääjien esimies. OIKEIN / VÄÄRIN
2. Sakkeus oli rehellinen mies. OIKEIN / VÄÄRIN
3. Sakkeuksella oli paljon ystäviä. OIKEIN / VÄÄRIN
4. Sakkeus ei voinut nähdä Jeesusta, koska oli sokea. OIKEIN / VÄÄRIN
5. Jeesuksen tärkein tehtävä oli kuolla ristillä minun ja sinun syntien tähden. OIKEIN / VÄÄRIN
6. Jeesus tahtoo kohdata sinut ja muuttaa elämääsi positiivisella tavalla. OIKEIN / VÄÄRIN
7. Sakkeus löysi niin hyvän vakoilupaikan, ettei Jeesuskaan löytänyt häntä sieltä. OIKEIN / VÄÄRIN
8. Jeesus etsii jokaista ihmistä, voidakseen auttaa heitä OIKEIN / VÄÄRIN
9. Jeesus kiipesi Sakkeuksen luokse puuhun. OIKEIN / VÄÄRIN
10. Jeesus tuntee sinut nimeltä ja tietää sinusta kaiken. OIKEIN / VÄÄRIN
11. Sakkeus ei halunnut ottaa Jeesusta kotiinsa. OIKEIN / VÄÄRIN
12. Uskomalla Jeesukseen Sakkeus sai syntinsä anteeksi. OIKEIN / VÄÄRIN
13. Jeesus muutti Sakkeuksen elämän eikä hän enää varastanut. OIKEIN / VÄÄRIN
14. Sakkeus antaa elämääsi todellisen ja kestävän ilon. OIKEIN / VÄÄRIN
15. Jeesus rakastaa sinua. OIKEIN / VÄÄRIN

Sakkeus Luukas 19:1-10 Jeesus tahtoo kohdata sinut ja muuttaa elämäsi

Essi ja Elmeri
- 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 ja Elmeri

Sakkeus

- Opetuksen jälkeen
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!

