
3. sunnuntai Helluntaista 
 

Jeesus sanoo: ”En minä ole tullut 
kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, 

jotta he kääntyisivät.” Luuk. 5:32 
 
1. KUUN-TE-LE JA O-PET-TE-LE MUIS-TO-LAU-SE LHPK:N KA-NA-VAL-LA: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw-JfEDdGF4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. MI-TÄ SAK-KEUS A-JAT-TE-LEE, KUN JEE-SUS KUT-SUU? 
KIR-JOI-TA PU-HE-KUP-LAAN. 



3. RIS-TIK-KO: 

VASEMMALTA OIKEALLE: 
2. Armo löysi syntisen: J_____s löysi Sakkeuksen. 
4. Kuka oli lyhyt mies, joka oli kiivennyt metsäviikunapuuhun? 
5. Jeesus halusi tulla vieraaksi ja syömään Sakkeuksen k_______n, 
vaikka ihmiset pitivät häntä syntisenä. 
7. Sakkeus oli hankkinut omaisuuttaan väärin eli hän oli va-_____-____-nut. 
8. Sakkeuksella oli paljon varallisuutta eli hän oli...  
YLHÄÄLTÄ ALAS: 
1. Jeesus _____________ Sakkeusta nimeltä. 
3. 'Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä ________________ on.' (Luuk. 19:10) 
6. Mikä oli kaupunki, jonka läpi Jeesus kävely päivän tekstin (Luuk. 19:1–10) mukaan?  
 
Luuk. 19:1–10: Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän 
koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun 
nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään 
minun pitää oleman sinun huoneessasi”. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: ”Syntisen miehen 
luokse hän meni majailemaan”. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: ”Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen 
jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin”. Niin Jeesus sanoi hänestä: ”Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on 
Aabrahamin poika; sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on”. 



 
5. TÄY-DEN-NÄ RAA-MA-TUS-TA Huom. vuoden 1992 käännös

 

 
1. Ko-rint-to-lais-kir-je 1:26–31 

30 ____________________ vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. 

Hänet Jumala on antanut meille ____________________, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi 

ja _____________________. 

31 Näin toteutuu kirjoitus: "Joka ylpeilee, ylpeilköön __________________. 

 
 

<3 RUKOUS 
 

Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Auta, että kävelen jaloillani kirkkoon, 
tartun käsilläni Raamattuun, 
kuulen korvillani anteeksiantamuksen sanaa.  
 
 

♫ LAU-LA-KAA YH-DES-SÄ ♫ 

LASTEN VIRSI 85 / 97: 
 

”Sakkeus oli pieni mies, oli pienen pieni mies. 

Hän viikunapuuhun kiipesi, että Jeesuksen näkisi. 

Vaan Jeesus hänet huomasi, ja puun luo asteli: 

”Sakkeus, alas nopsasti, sillä nyt tulen kotiisi”. 

Sakkeus silloin riemuiten, otti vastaan Jeesuksen. 

Ja ilo oli kodissa hyvän Jeesuksen seurassa.”  

 



KÄÄN-NÄ PA-PE-RI TAR-KIS-TAAK-SE-SI VAS-TAUK-SET 

 

 


