
Se Hyvä Paimen  (Luuk.15)  

PT: Jeesus etsii sinua. 

Johdanto: Eksyksissä jossain..( Jerusalemin vanhassa kaupungissa) 

 

1. Fariseukset (=saarnaajat) tulivat moittimaan Jeesusta: 
Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan 
- Jeesus oli syömässä syntisien kanssa (=jotka eivät edes yritä olla kunnolla) 

* Syöminen yhdessä tarkoitti toisen hyväksymistä kaverikseen 

 

2. Jeesus kertoo vertauksen paimenesta: ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ” 

- Paimenella oli suuri lauma 

* Jumalalla on paljon lapsia, jotka uskovat Häneen (Joh.1:12) 

 

3.Illalla lampaita laskiessaan hän huomaa.. 

”yksi niistä katoaa autiomaahan” 

? Kuka tämä kadonnut lammas on? >Kuka vain, joka on eksynyt Jeesuksen seurasta 

? Mitä paimen tekee? 

”niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, ” 

? Hylkäsikö paimen nämä 99 lammasta? Ei > aitaus, toinen paimen tms 

* Isossa laumassa on turvallista > seurakunnassa on hyvä käydä. yksin on vaikeampaa 

 

4. Paimen ”lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen.” 

* Paimen ei jää odottamaan, että lammas tulisi kotiin. PT 

* Paimen nimeltä kutsuen huutaa lammasta1 

? Mitä lammas tekee pelastuakseen? >Ehkä mää-kii apua tai ei mitään.. 

* Myös villipedot etsivät saalista > Jeesuksen vastustajat haluavat myös sinut 

 

5. Paimen löytää lampaan ja ”nostaa sen iloiten hartioilleen” 

- Jeesus kantaa meidät taivaan kotiin, itse emme voi sinne päästä. (J. kantoi ristin.) 

”kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa 

kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.' ” 
*Paimen välittää yhdestäkin lampaasta! PT 

 

6. Jeesus kertoo mitä taivaassa tapahtuu, sitä kukaan ihminen ei voi tietää 

”Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, 

iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, 

jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.”  

- Fariseukset eivät ymmärtäneet olevansa eksyksissä, he luulivat pelastuvansa 

omilla teoillaan. 

> He eivät tarvinneet Jeesusta 

? Kuka ”ei ole parannuksen tarpeessa”? Kaikki on, myönnätkö sen? PT 

 

7. Jeesus on kuoli ristillä ja kantoi koko maailman synnin 

- Jumala herätti Jeesuksen kuolleista 

- Jeesus elää tänäkin päivänä ja odottaa taivaassa sinua. PT 

 

 

 

(9. Jeesus on Se hyvä paimen (Hes.34:11) 

? Tarkoittaako se samaa kuin ”hyvä autokuski” tai ”hyvä kokki”? 

Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen.  

- Jeesus on Jumala ja on luvannut huolehtia meistä jokaisesta) 

 

KERTAUS ja sovellus: Lammas eksyi ja paimen etsi sen. Myönnätkö sinä 

olevasi eksyksissä ja annatko Jeesuksen viedä sinut taivaan kotiin? 

 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

_________________ 

K11-kanava: 

Eksyksissä? 

Syntinen? 

- Kolikon etsintä

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Hyvä Paimen (Luuk.15) 

Mitä Herra teki? Kertoi vertauksen. Ilmoitti olevansa hyvä paimen, joka etsii eksyneitä. Hän tunsi 

kuuntelijat.  Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän rakastaa ja etsii syntisiä. Mitä voimme oppia 

päähenkilöstä? Paimen välitti yhdestäkin lampaasta. Hän näki vaivaa lampaan löytymiseksi, vaikka 

lammas ei tule kotiin. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Eksyminen Paimenen seurasta 

on vaarallista. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Fariseus = ”saarnaaja” 

Totuuksia: Jeesus kärsi eksyneen puolesta. 

 PT: Jeesus etsii eksyneitä. 
 

Luuk.14 

Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä.  

2. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: "Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan."  

3. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen:  

4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 

yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen.  

5. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen,  

6. ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, 

joka oli kadoksissa.'  

7. Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 

yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.  

 

Joh.10:1. Hyvä paimen  

"Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo.  

2. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.  

3. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne 

laitumelle.  

4. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen 

äänensä.  

5. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä."  

6. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti.  

7. Siksi Jeesus jatkoi:  

"Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti.  

8. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä.  

9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää 

laitumen.  

10. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.  

11. "Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta.  

12. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää 

lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman,  

13. koska palkkapaimen ei välitä lampaista.  

14. "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut,  

15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.  

16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne 

kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.  

17. "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni - saadakseni sen jälleen takaisin.  

18. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on 

Isäni käskenyt minun tehdä."  

19. Nämä sanat synnyttivät taas kiistaa juutalaisten kesken.  

20. Monet heistä sanoivat: "Hänessä on paha henki, hän on järjiltään. Mitä te häntä kuuntelette?"  

21. Toiset taas sanoivat: "Noin ei puhu sellainen, jossa on paha henki. Ja pystyisikö paha henki avaamaan sokeiden 

silmät?" 

 

Hes.34 

11. "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen.  

15. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään - näin sanoo Herra Jumala.  

23. "Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän kaitsee heitä, hän on oleva heidän 

paimenensa.  

24. Minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja palvelijani Daavid on heidän kaikkien ruhtinas. Minä, Herra, olen 

puhunut. 


