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Johdanto: Joka päivä teemme valintoja. Oletko koskaan tehnyt huonon valinnan? Mistä tiedät, että se oli huono va-

linta? – huonot seuraukset Entä hyvä ja oikea valinta? Mitä siitä seuraa? – hyvää 

Mitä kuva kertoo, missä tilanteessa poika on? Karkki hyllyllä, ja tekis mieli karkkia, mutta ei oo rahaa. Toisaalta hän 

ymmärtää, että on väärin varastaa, mutta toisaalta, tuntuu siltä, että ei kukaan huomaa eikä sen nyt kauppiaan ra-

hoissa missään tunnu, jos hän yhden karkkipussin vie. Tai jos vielä kaverit on houkutellut tai sanonut, että sä oot ihan 

nönnö, jos et varasta. Poika on valinnan paikalla, valitseeko hän varastaa vai toimia rehellisesti. Ketä hän kuuntelee: 

kavereita tai omia toiveitaan vai totuutta? 

 

Ootko itse ollut samanlaisessa tilanteessa? Luulen, että jokainen meistä on ollut. Jos et karkkihyllyllä, niin jossain 

muussa tilanteessa, missä olet joutunut miettimään, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Onko ollut helppo valita 

oikein? Ketä sinä kuuntelet päätöstä tehdessäsi – itseäsi, kavereitasi vai Jumalaa? 

 

1. Kuva (isot lukee Apt. 9:1-2) 

Raamatussa kerrotaan miehestä, joka oli tehnyt elämässään monta väärää valintaa. Tämä mies oli publikaanien esi-

mies, eli veronkerääjien pomo. Hänen nimensä oli Sakkeus. Raamatussa sanotaan, että hän oli hyvin rikas mies.  

Miten hän oli rikastunut? – varastamalla toisilta, hänen tehtävä oli kerätä veroja, mikä oli ihan oikein, mutta hän kiskoi 

liikaa niitä verorahoja ja otti ne sit itselleen. Hän olisi voinut tehdä oikein, mutta hän valitsi väärin, ja varasti.  

 

Mitä Sakkeuksen väärät valinnat vaikuttivat? – Ehkä ei ollut kavereita, monet saattoivat vihata häntä, ehkä hän pelkäsi 

mennä ihmisten joukkoon, hänen oli varmaan paha olla… Väärät valinnat tuo sun ja mun elämään aina hankaluuksia, 

vahinkoa, kipua tai jotain muuta ikävää. Sakkeuksen sisimmässä vaikutti ahneus ja siitä seurasi varastaminen, joista 

Raamattu sanoo, että ne ovat syntiä, asioita, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa ja ne tuottaa vain vahinkoa elä-

määmme. 

 

Mekin tehdään vääriä valintoja. Mietipä vaikka, että oletko toiminut näin: Sen sijaan, että olisit auttanut sisaruksiasi, 

oletkin kiusannut heitä. Tai sen sijaan, että olisit antanut toiselle, oletkin ottanut toisen omaa. Tai sen sijaan, että olisit 

puhunut nätisti, oletkin huutanut ja sanonut pahasti. Tai sen sijaan, että olisit ollut äidille ja isälle tottelevainen, oletko 

toiminut juuri päinvastoin kuin he sanoivat.  

 

Muistatko, ketkä olivat ensimmäiset asukkaat maapallolla? – Aadam ja Eeva 

Millaisen väärän valinnan he tekivät? He söivät puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä. Mitä siitä seurasi? 

  

2. Kuva 

Aadamin ja Eevan väärä valinta toi meidän ihmisten elämään synnin ja siitä seuraavat huonot asiat. (sairaudet, sodat, 

luonnon saastuminen, yms.) Koska meistä jokainen on Aadamin ja Eevan jälkeläisiä, synti asuu jokaisen ihmisen sydä-

messä ja vaikuttaa vääriä valintoja ja tekoja ja ajatuksia. Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Meidän 

tulee tunnustaa Jumalan edessä, että emme ole sen parempia kuin Sakkeus. Sinä ja minä olemme syntisiä ja teemme 

elämässämme vääriä valintoja, joita Raamattu kutsuu synniksi.  

Eräs päivä Sakkeuksen elämässä kuitenkin muutti kaiken.   

 

3. kuva=Kartta 

Jeesus oli tulossa Jerikon kaupunkiin, jossa Sakkeus asui. Se tarkoitti, että kaupungin kaduilla oli vilkasta ja paljon ih-

misiä tuli Jerikoon, koska kaikki halusivat nähdä Jeesuksen. Miksi ihmiset halusivat nähdä Jeesuksen? – Jeesus opetti 

ihmisille Jumalasta ja taivaasta ja teki paljon hyvää auttaen ihmisiä.  

   

4. Kuva 

Sen päivän aamuna Sakkeus olisi voinut mennä töihin ja kerätä paljon veroja, koska ihmisiä tuli paljon Jerikoon. Sak-

keus teki valinnan, josta Raamattu kertoo, että hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. (Luuk 19:3) Ja se oli hyvä valinta.  
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Tiedätkö mitä? Oikea, hyvä, valinta tuo aina siunauksen elämään. Mitä tarkoittaa siunaus? Se on kaikkea hyvää, mitä 

Jumala sulle voi antaa.  Millaisia oikeita ja hyviä valintoja sinä voit tehdä elämässäsi? – olla tottelevainen vanhemmille, 

käyttää puhelinta tai tietokonetta tms vain hyviin juttuihin ja sopivasti, olla kaveri yksinäiselle, jota toiset kiusaavat, 

antaa toisten käyttää sun leluja tai pelejä… Niistä seuraa sun elämään ja toisillekin vain hyvää.  

 

Sakkeus teki valinnan, että halusi nähdä Jeesuksen. Mitä siitä seurasi hänen elämäänsä? Jumalan siunaus, siitä seurasi 

pelkkää hyvää. Sakkeuksesta kerrotaan, että hän oli pieni mies, eikä sen tähden voinut nähdä Jeesusta, koska ihmisiä 

oli paljon. Mutta kun tarpeeksi haluaa jotain, on valmis tekemään uhrauksia saadakseen sen, mitä haluaa. Sakkeus 

halusi kovasti nähdä Jeesuksen. Niinpä hän keksi huippuidean.  

 

5. Kuva 

Kadun varrella, jota Jeesus kulki, oli metsäviikunapuu. Puun oksat ovat matalalla ja lehtiä paljon. Sakkeus päätti juosta 

edeltäpäin ja kiivetä puuhun. Mitä ihmettä, sehän oli aivan naurettavaa. Miksi se oli naurettavaa? Koska ei korkea-

arvoinen virkamies toimi niin kuin Sakkeus toimi. Vaikka hän oli korkea-arvoinen virkamies, hän keräsi viittansa helmat 

ja tunki ne vyön alle ja lähti juoksemaan. Se oli tuolloin aivan outoa ja naurettavaa, hän häpäisi itsensä, kun teki niin. 

Tekikö Sakkeus oikean valinnan? Kyllä. Hän valitsi häpäistä itsensä, jotta saisi nähdä Jeesuksen. 

Joskus voi olla, että kaverit pitävät naurettavana sitä, että sinä menet seurakunnan pyhikseen tai raamattukerhoon 

tms. Joskus on vaikeaa tehdä oikeita valintoja, kun kaverit ei tee samoin, tai ei ymmärrä, miksi sinä tahdot toimia 

Jumalan sanan mukaan. Muista kuitenkin aina, mitä oikeasta valinnasta seuraa. Mitä siitä seuraa? Jumalan siunaus 

(sanotaan yhteen ääneen) 

 

6. kuva  

Varmasti Sakkeusta jännitti, kun hän istui puussa. Raamattu ei kerro sitä, mutta voimme kuvitella. Sakkeus varmasti 

näki, kuinka Jeesus kulki tietä pitkin lähemmäs ja lähemmäs, sitä puuta, missä hän oli. Ehkä hän mietti, kuinka Jeesus 

kulkee hänen ohitsensa siitä aivan läheltä, mutta Sakkeuksen yllätykseksi Jeesus pysähtyi puun juurelle ja katsoi häntä. 

Kukaan ei varmasti ollut katsonut Sakkeusta niin rakastavasti kuin Jeesus. Ja Jeesus vielä puhui hälle: ”Sakkeus, tule 

kiireesti alas, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.” Luuk 19:5 

 

Jeesus kutsui Sakkeusta nimellä. Mistä Jeesus tiesi Sakkeuksen nimen? Jumala tietää kaiken, myös sinun nimesi, sen 

missä asut, mitä harrastat, mitä sulle kuluu, mitä ajattelet… Hän tuntee sinut paremmin kuin kukaan muu.  

 

Sakkeus tuli kiireesti alas puusta Jeesuksen luokse. Olisiko Sakkeus voinut jäädä puuhun? – Kyllä, Jeesus ei pakota 

ketään tulemaan hänen luokseen. Sakkeus sai valita ja hän teki oikean valinnan. Mitä siitä seurasi? – Jumalan siunaus. 

(yhteen ääneen) Kun Jeesus kutsuu sinua, älä viivyttele, vaan tee kuten Sakkeus ja tule kiireesti Jeesuksen luo. Jeesus 

antaa elämääsi siunauksen.  Hän ei kuitenkaan pakota sinuakaan, saat itse valita, tahdotko elää Jeesukseen kanssa.  

 

7. kuva 
Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan. Luuk 19:6. Hän otti Jeesuksen vastaan, ei ainoastaan ko-
tiinsa vaan elämäänsä. Millaisen siunauksen Sakkeus siitä sai? Kun Jeesus tuli Sakkeuksen elämään, Sakkeus sai an-
teeksi kaikki syntinsä ja väärät valintansa ja hän sai Jeesuksesta todellisen ystävän, joka ei häntä ikinä hylkää eikä 
jätä. Mitä oikeasta valinnasta seuraa? – siunaus, hyvää.  
 
Paikalla oli myös ihmisiä, jotka paheksuivat sitä, että Jeesus meni syntisen miehen kotiin. He eivät ymmärtäneet, 
miksi Jeesus välitti Sakkeuksesta. Samoin tänään on ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta, eivätkä ymmärrä, miksi Jee-
sus tuli tänne maailmaan. He ei ymmärrä, että Jeesus rakastaa ja tahtoo pelastaa syntisen. 
 
8. Kuva  
Kun ensimmäiset ihmiset tekivät väärän valinnan, ja sen seurauksena synti, kaikki vääryys ja kipu, tuli osaksi meidän 
ihmisten elämää. Sen jälkeen myös Jumala teki valinnan, hän päätti lähettää meille pelastajan, Jeesuksen ja siitä taas 
seurasi siunaus koko ihmiskunnalle.  
 
Kun Jeesus tuli Jerikoon, hän oli matkalla Jerusalemiin, missä hän tulisi kuolemaan ristillä. Ei ainoastaan Sakkeuksen 
väärien valintojen ja syntien tähden vaan jokaisen ihmisen syntien tähden, myös sinun ja minun. Jeesus kuoli ristillä 
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ja sovitti koko ihmiskunnan synnit. Jeesus kärsi rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille, sinulle ja minulle. Jeesus 
nousi kuolleista, mikä kertoo meille, että kuoleman ja synnin valta on voitettu. Jeesus elää tänäänkin ja hänen tehtä-
vänsä on etsiä ja pelastaa syntisiä ihmisiä.  
 
9. Kuva 
Jos et vielä ole vastaanottanut Jeesusta elämääsi ja sydämeesi, tee kuten Sakkeus ja ota Jeesus vastaan.  
Tässä Joh 1:12 rohkaistaan sinua (luetaan yhteen ääneen) Eli sinulle, joka otat Jeesuksen vastaan, Jeesus antaa oi-
keuden tulla Jumalan lapseksi, sinulle, joka uskot Jeesukseen. Voit rukoilla ja sanoa Jeesukselle nyt tai myöhemmin: 
”Jeesus, anna syntini anteeksi ja tule sydämeeni asumaan. Anna minulle voima tehdä sinun tahtosi mukaisia valintoja 
elämässäni. ” Jos jo tunnet Jeesuksen ja Hän elää sydämessäsi, ota todesta Hänen sanansa ja pyydä Jeesukselta voi-
maa tehdä oikeita valintoja elämässäsi. Siitä seuraa aina Jumalan siunaus eli hyviä asioita elämääsi.  
 
10. Kuva 
Miten Sakkeuksen elämä muuttui, kun Jeesus tuli hänen elämäänsä?  Aiemmin Sakkeusta hallitsi rahan ahneus ja 
varastaminen. Nyt Sakkeus sanoi: Luuk 19:8 Se myötä Sakkeus sai ilon elämäänsä, hän tahtoi tehdä hyvää ja Sakkeuk-
sen kautta monet ihmiset saivat osaksensa hyvyyttä ja rakkautta, monenlaista hyvää, mitä vain Jeesus pystyi anta-
maan.  
 
11. Kuva 
Jumalan Sana on sinulle kuin käyttöohjekirja. Siitä löydät ohjeet, miten elää tätä elämää niin, että se on Jumalan mie-
lenmukaista ja tuo siunauksen.  Miten käy, jos yrität käyttää Samsungin puhelinta Iphonen käyttöohjeilla? – Ei toimi. 
Samoin jos yrität selvitä tästä elämästä omalla viisaudellasi, se ei toimi. Omin avuin täältä kukaan ei pelastu taivaa-
seen, vaan tarvitset Jeesusta. Omin avuin kukaan meistä ei tee oikeita valintoja, vaan tarvitset Jeesusta. Yhteen ää-
neen: Oikeasta valinnasta seuraa Jumalan siunaus 
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Raamattuvisa – valitse yksi tai useampi oikea vastausvaihtoehto 
 

1. Mitä väärää Sakkeus teki? 

a) lauloi kovaan ääneen 

b) varasti 

c) söi liian paljon 

d) sanoi pahasti 

 

2. Mitä Sakkeuksen elämään seurasi vääristä  

valinnoista? 

a) hän oli aina onnellinen  

b) hänellä oli kaikkea, mitä tarvitsi 

c) ei ollut ystäviä, monet vihasivat häntä 

d) hän ei osannut laskea kaikkia rahojaan 

 

3. Miten synti tuli maailmaan? 

a) kun Aadam ja Eeva teki vastoin Jumalan tahtoa 

b) maailmassa on aina ollut syntiä 

c) Jumala loi synnin 

d) suomalaiset toivat synnin maailmaan 

 

4. Kenet Sakkeus tahtoi nähdä? 

a) Sirkuspellen  

b) äitinsä ja isänsä 

c) Jeesuksen  

d) maailman rikkaimman miehen 

 

5. Mitä oikeasta valinnasta seuraa? 

a) harmia 

b) Jumalan siunaus 

c) vääriä valintoja 

d) paljon pohdittavia asioita 

 

6. Millaisia hyviä valintoja sinä voit tehdä? 

a) uskoa Jeesukseen   

b) olla tottelevainen 

c) kiusata kavereita 

d) varastaa toisilta 

 

 

7. Mitä siunaus tarkoittaa? 

a) pahoja asioita 

b) kaikkea hyvää, mitä Jumala sulle voi antaa 

c) suihkussa käymistä 

d) sipuleita 

 

8. Mitä Sakkeus teki nähdäkseen Jeesuksen? 

a) osti kiikarit 

b) huusi toisille, että pois tieltä 

c) kiipesi puuhun 

d) nousi vuorelle 

 

9. Mitä Jeesus sanoi Sakkeukselle? 

a) En välitä sinusta, koska olet varas. 

b) Miksi sinä oot puussa? 

c) Ei mitään 

d) Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minun on 

määrä olla vieraana sinun kodissasi.  

 

10. Millaisen siunauksen Sakkeus sai, kun otti 

Jeesuksen vastaan elämäänsä? 

a) ei se saanut mitään siunausta  

b) paljon rahaa 

c) syntinsä anteeksi ja todellisen ystävän 

d) menestystä elämäänsä 

 

11.  Mitä hyviä valintoja Sakkeus teki? 

a) otti Jeesuksen vastaan elämäänsä 

b) oli ilkeä ja itsekäs 

c) tahtoi nähdä Jeesuksen 

c) maksoi takaisin niille, joilta oli varastanut 

 

12. Mistä saat avun tehdä oikeita valintoja? 

a) itseltäsi 

b) opiskelemalla paljon  

c) Jeesukselta 

d) on täysin mahdotonta tehdä oikeita valintoja 
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Essi ja Elmeri        
- Ennen opetusta 

 

Essi: Hei Elmeri, minne sulla tommonen kiire on? 

Elmeri: Ai säkö siinä Essi. Olin vain niin omissa ajatuksissani, etten heti huomannut sua. Sori vaan. 

Essi: Mikäs sua nyt mietityttää?  

Elmeri: Voinkohan kertoo sulle. Kun ei oikein tiedä, että kenelle kertois, vai pitäiskö vaan omana 

tietona. On tää niin kumma juttu. 

Essi: Nyt en ymmärrä. Jos kerran ei voi toiselle kertoa, niin onks siinä jotain epärehellistä? 

Elmeri: Aivan oikein, epärehellistä, se oli ihan oikea sana. Ja miten tästä selviän?  

Essi: Kuule, älä vaan sano, että oot sekaantunut siihen juttuun, mistä koulussakin puhuttiin. 

Elmeri:En tietenkään, tai siis oon oikeastaan, tai no, en mää tiiä. En tiiä voinko kertoa sulle. 

Essi: Elmeri, nyt sää kyllä salaat jotain. Olitko sä kuule mukana, kun niitä koulun luokkarahoja ja 

kioskin karkkeja oli varastettu? Ihan oikeesti, sano nyt? 

Elmeri: Ethän kerro kellekään? Sun tarvii ensin luvata. 

Essi: En tietenkään. Sähän oot mun kaveri. Voit luottaa, etten kerro. 

Elmeri: Mutta kun Jussikin on mun kaveri ja en haluu pettää sen luottamusta. 

Essi: Kuule, kerro nyt asiat silleen, että niistä jotain ymmärtäisin… 

Elmeri: Niin, no kun viime viikolla eräällä välitunnilla etsin Jussia ja ihmettelin, että missä se oikein 

oli, kun sitä ei näkynyt ulkona. Sitten näin, kun se tuli Erkin kans sieltä koulun varastosta. Ihmette-

lin sitä Jussillekin, mutta se vain nauroi mulle. 

Essi: Siis luulet sä, että Jussi ja Erkki on vienyt ne karkit ja rahat? 

Elmeri: En mä mitään luule. Näin kun ne möi karkkia koulun jälkeen Prisman pihassa yksille tytöille. 

Essi: No entäs ne rahat? Minne ne ovat kadonneet? 

Elmeri: Jussi sano mulle eilen, että sillä on niin paljon rahaa, että se vois tarjota, vaikka koko luo-

kalle pizzat, mutta se ei kuulemma halua, kun siitä tulis liian iso numero. 

Essi: Jaa, no mitäs aiot tehdä? 

Elmeri: Siinähän se mun ongelma onkin. Jos kerron opettajalle, menetän hyvät kaverit ja jos en 

kerro, niin olen itsekin syyllinen, tai siltä ainakin tuntuu. On kyllä vaikee valita. 

Essi: Hei, mietitään tätä vielä yhdessä, mutta kuunnellaan nyt raamattuopetus.  

Elmeri: Jes, tehdään niin.  
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Essi ja Elmeri         
- Opetuksen jälkeen 

 

Essi: Elmeri hei, mulla olis yks ajatus, miten saisit hoideltua sen jutun. 

Elmeri: Mä oon kuule miettinyt, että menetän mun kaverit ja miten poikien käy, jos ne jää kiinni. 

Essi: Mutta mietipä millaisia valintoja Sakkeus teki. Ja se vasta oli paljon varastanut.   

Elmeri: Kävi sekin mulla mielessä. Jos heti huomenna menisin open juttusille. Ainakin se olis oikea 

valinta. 

Essi: Nyt sä puhut oikein. Jos ne on sun oikeita ystäviä, niin tää ei teidän ystävyyttä kaada. 

Elmeri: Niin ja en kai mä voi oikein muutakaan. Ajattele nyt, että mää alkaisin suojeleen rikollisia. 

Se nyt olis aivan väärä valinta. 

Essi: Ajattele mitä mieltä Jumala tästä kaikesta on. Jos Jumala onkin antanut tämän sulle tehtä-

väksi. Siis tarkotan, että sulta kysytään nyt sitä, että haluatko sä totella Jumalaa vai onko sulle 

kaverit ja niiden mielipiteet tärkeämpiä. 

Elmeri: Tota en vielä edes ehtinyt ajatellakaan. Mutta niinhän se on. Kyllä mä haluan totella Juma-

laa. Ja tiedänhän mä, että varastaminen on väärin ja syntiä. 

Essi: Joo ja uskon kyllä, että vielä Jussi ja Erkkikin sen huomaa, ettei varastaminen kannata. Toi-

votaan, että niille kävis samalla tavalla kuin Sakkeuksellekin. 

Elmeri: Niin sä tarkotat, että ne oppis tuntemaan Jeesuksen. 

Essi: Sitäpä tietysti ja sen jälkeen Jeesus auttaa niitäkin tekemään oikeita valintoja. 

Elmeri: Ehdottomasti paras valinta on ottaa Jeesus vastaan omaan elämäänsä, kuten Sakkeus teki.  

Essi: Tottakai. Ja usko nyt vaan, että tässä käy vielä hyvin. 

Elmeri: Voisitko muuten rukoilla mun puolesta, kun mä meen aamulla open puheille. 

Essi: Tottakai. Ja usko nyt vaan, että tässä käy vielä hyvin. 

Elmeri: Nyt onkin keveämpi lähteä kotiin, kun tiedän mitä teen. Sä Essi oot mun tosi ystävä  

Essi: Niinpä, ystävät on tosi tärkeitä. Nähdään koulussa huomenna. 

Elmeri: Joo, moi moi ja nähdään…. 

 

 

 


