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Hyvä Paimen, kadonnut lammas– Luuk. 15, Psalmi 23 
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Johdanto: Mikä on niin arvokasta sulle, että jos sinä sen kadotat, sinä etsit sitä niin kauan, että varmasti löydät? Ja 

kun löydät, juhlit löytämistä? 

 

1.kuva: Jeesus kertoi vertauksen paimenesta ja lampaista.  

Paimenella oli sata lammasta, joita se paimensi ja hoiti. Mutta eräänä iltana, kun se lammastarhaan tuodessaan laski 

lampaitaan, niin niitä ei ollutkaan kuin 99. Mitä paimen sitten teki? Totta kai hän jätti ne 99 lammasta sinne turvai-

saan lammastarhaan ja lähti etsimään kadonnutta lammasta. Hän etsi ja etsi, niin kauan kuin hän löysi sen kadon-

neen lampaan. Kun Hän löysi lampaan, hän nosti sen iloiten harteilleen ja kantoi sen sinne muiden lampaiden luokse.  

Ja kaiken lisäksi hän kutsui ystävänsä ja naapurinsa ja sanoi heille: ”Iloitkaa kanssani” Minä löysin lampaani, joka oli 

kadoksissa.”  Paimenelle lammas on niin tärkeä ja rakas, että se tekee kaikkensa löytääkseen kadonneen lampaan ja 

juhlistaa löytämistä.  

 

Jeesus on hyvä paimen, joka etsii ihmisiä, jotka ovat eksyksissä. Niitä, jotka eivät tunne Jeesusta eivätkä ole saaneet 

syntejään anteeksi. Sinäkin olet Jeesukselle jotain aivan erityistä. Kuin tuo lammas, paimenelleen. Jeesus tahtoo pi-

tää sinut omanaan ja huolehtia sinusta aina taivaaseen asti. Hän iloitsee sinusta! 

Ketkä kuuluvat Hyvän paimenen, eli Jeesuksen, laumaan? Kaikki, jotka uskovat Häneen. Kutsu! 

 

Mutta millainen paimen Jeesus on ja mitä hän meille lampailleen tekee, siitä kerrotaan Psalmissa 23 lisää. 

(luetaan pätkä kerallaan yhdessä) 

2.Kuva: Herra on minun paimeneni, Ei minulta mitään puutu 

Jeesus on läheinen paimen, läsnä sinun arjessasi, koko ajan sinun kanssasi, henkilökohtaisesti sinun oma paimenesi. 

Tuntee sinut nimeltä, tietää mitä harrastat, miten koulussa tai kavereiden kanssa menee, tietää kaiken sun elämästä, 

ilot ja surut. Hän tietää, millaista sinun elämäsi on. Hänen kanssaan voit jakaa kaiken elämästäsi. Eikä kukaan voi riis-

tää sua pois Jeesuksen luota.  

 

Sulta ei mitään puutu - Onko sulla koskaan puutteita? Antaako Jeesus kaiken, mitä pyydät? 

Jeesus ei lupaa sulle maallista rikkautta ja hyvinvointia, mutta silloin kun sulla on Jeesus, voit iloita siitä, että sinulla 

on kaikki mitä tarvitset. Hän antaa sen, mitä oikeasti tarvitset, vaikkei aina annakaan sitä, mitä sinä tahtoisit. Vaikka 

sinulta puuttuisi rahaa, vaatteita, leluja tai jopa ruokaa. Jeesus on enemmän kuin mikään materiaali, enemmän kuin 

mitään, mitä tästä elämästä voit saada. Jeesus on luvannut myös pitää kaikesta huolen.  

 

3. Kuva: Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.   

Millaiset on vihreät niityt?  - missä lampaan on hyvä olla, sillä on kaikkea mitä tarvitsee, joten se voi levätä.  

Milloin sinä todella lepäät? -Kun ei ole pelkoa, eikä huolia, ei riitoja tai anteeksiantamattomia syntejä, on ruokaa ja 

kaikki perusasiat, mitä elämääsi tarvitset, olet turvassa ja terve 

 

Kun Jeesus on sinun paimenesi: 

• sinun ei tarvitse pelätä, olet Jeesuksen suojassa ja turvassa 

• ei tarvitse huolehtia, Jeesus täyttää tarpeesi 

• Jeesus on myös parantajasi ja syntien anteeksiantaja 

• hän tuo riitoihin rauhan ja sovun  

• pitää huolen sinusta kaikin tavoin 

Ja vaikka pelottas tai tuntuis pahalta, vaikka asiat ois ihan pielessä, Jeesus voi antaa sulle levon, rauhan ja ilon sen 

kaiken keskelle. Jeesus on sinun turvasi, rauhasi ja ilosi. 

4. Kuva: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.  

(isot:) Mikä on sielu? - ihmisen henki, kyky olla yhteydessä Jumalaan, elää ikuisesti 

Synti uuvuttaa ja pilaa elämääsi ja johtaa sua oman tahtosi tielle, tielle, joka vie pois Jumalan luota. Jeesus anteeksi-

antamuksen kautta virvoittaa sua, eli kun saat syntisi anteeksi, saat kuin uuden elämän, ilon ja vapauden. Jeesus 
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ohjaa sinua oikeaa tietä, Jumalan tahdon mukaista tietä, mikä vie taivaaseen Jumalan luokse. Sun elämä saa tuottaa 

Jeesukselle kunniaa, sillä Jeesuksen johdolla sinä voit tehdä Jumalan mielenmukaisia asioita, jotka tuo iloa sinulle ja 

toisille ihmisille.  

 

5. kuva: Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.  

Mikä on pimeä laakso? Onko kokemusta? – vaikeita asioita, surua, vastoinkäymisiä, kipua, pelkoa tms. 

Vaikka joudut kohtamaan elämässäsi vaikeita asioita; kipua ja sairauksia, pettymyksiä, epäonnistumisia, kiusaamista, 

kuolemaa, vanhempien avioeron, hylkäämisen tai mitä muuta ikävää tahansa, niiden keskellä sun ei tarvitse pelätä, 

sillä Jeesus on aina kanssasi.  

 

6. kuva: Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.   

Jeesuksen sallimatta ei satu sulle mitään pahaa. Hän on varjelijasi. Hän tietää kaiken, hiuskarvakaan ei tipu sun 

päästä Jeesuksen sitä tietämättä. Silloin kun jotain sattuu, Jeesuksella on suunnitelma, miksi hän sallii elämääsi vai-

keuksia, eikä hän hylkää sinua niiden keskelle. Vaikeudet kutsuvat sua lähemmäksi Jeesusta ja silloin myös opit tun-

temaan paremmin Häntä. Niiden kautta Jeesus sinua kasvattaa.  

 

Miten paimensauva johdattaa? 

Paimensauva on vertauskuva Jumalan sanasta. Jumala puhuu sulle sanansa kautta. Kun luet Raamattua rukoillen, 

opit tuntemaan Jumalaa ja Hänen tahtoaan paremmin. Jeesus johdattaa kaikissa sun elämän tilanteissa, kun kuljet 

rukoillen. Kun mietit, miten toimit jossain tilanteissa kotona tai kaverien kanssa, mikä on Jumalan tahto. Tai mietit, 

että mitä harrastaisit, tai myöhemmin, mitä opiskelisit ja mihin ammattiin haluaisit, Jeesus on johdattajasi. Hän joh-

dattaa sinua sulle sopivaan kaveripiiriin ja onhan hän johdattanut sut tähänkin hetkeen. Jeesus johdattaa sinua kul-

kemaan Hänen suunnittelemaa tietä, joka sulle paras ja mikä vie perille taivaaseen. 

 

7. kuva: Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun mal-

jani on ylitsevuotavainen.   

Ketä on vihollisesi? – sellaiset ihmiset, jotka eivät hyväksy sinua tai uskoasi Jeesukseen 

Aterioiminen tarkoittaa Raamatussa hyvin läheistä yhdessäoloa. Jeesuksen kanssa aterioiminen tarkoittaa pelas-

tusta, eli sitä että sun synnit on anteeksi annettu ja sä olet Jeesuksen oma, matkalla taivaaseen. Eli Jeesus asettuu 

julkisesti sun rinnalle, sanoi mitä muut tahansa. Sinä saat kokea ja nähdä, että olet Jeesuksen oma, ja se on parasta, 

mitä voi olla; vaikka muut pilkkaisivat tai suhtautuis sinuun ja uskoosi jotenkin kielteisesti. Jeesuksen omana olo, pe-

lastus, on suurin ilo ja juhlan aihe jo nyt. Jeesus myös lupaa yltäkylläisen elämän sulle, elämän, joka on Hänen mie-

lenmukaista ja todellista elämää, joka kestää ikuisesti. Taivaassa on sitten todelliset juhlat. 

 

8. kuva 

Raamatun aikaan juhlissa myös kunniavieraan pää voideltiin öljyllä ja juomamaljansa täytettiin kukkuramitalla. Sä 

olet Jeesukselle kuin kunniavieras, arvokastakin arvokkaampi. Hän riemuitsee sinusta mittaamattoman paljon.  

 

Öljyllä voiteleminen tarkoittaa myös haavojen hoitamista, eli Jeesus hoitaa ja parantaa sinua, ei vain ulkoisesti vaan, 

jos joku on loukannut sinua, tai pahoittanut mielesi, Jeesus parantaa sen kivun, mikä siitä on tullut.   

 

9. kuva: Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huo-

neessa päivieni loppuun asti. 

Milloin Jeesuksen hyvyys ympäröi sinut?   

Jeesuksen hyvyys ja rakkaus ympäröis joka hetki sinut, joka uskot Jeesukseen. Muista se! Saat aina olla Jeesuksen 

kanssa. Miksi Jeesus toimii sinua kohtaan näin? Olet niin arvokas ja tärkeä hänelle, koska hän on sinut luonut ja sä 

olet hänen omansa. Hän on maksanut susta kalliin hinnan, kun hän kuoli ristillä syntiesi tähden. Mutta koska hän 

elää tänäänkin, Hän ei koskaan jätä sua. Hän aina kuuntelee, on aina valmis auttamaan, antamaan anteeksi, ohjaa-

maan sut takaisin oikealle tielle. Jeesuksen hyvyys ja rakkaus ei koskaan lopu sinua kohtaan.  

 

Luetaan psalmi 23 yhteen ääneen. Kotiin viemiseksi kortti, missä psalmin teksti. – NETISSÄ VOIT TULOSTAA! 
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Miten lause jatkuu? Valitse oikea vaihtoehto 
 

1. Kun yksi lammas katosi... 

a. Laumaan jäi vain 100 lammasta 

b. Paimen itki monta päivää 

c. Paimen teki kaikkensa löytääkseen 

lampaan 

d. Paimen unohti kadonneen ja iloitsi 

toisista lampaista 

 

2. Kun lammas löytyi... 

a. arki jatkui niin kuin ennenkin 

b. paimen kutsui ystävät iloitsemaan 

yhdessä 

c. paimen vangitsi lampaan, ettei se 

enää katoa 

d. paimen oli pettynyt 

 

3. Hyvä paimen kuvaa meille… 

a. Jeesusta  

b. Roope Ankkaa 

c. pappia 

d. lammasvarasta 

 

4. Herra on minun paimeneni... 

a. siksi olen surullinen 

b. siksi olen onnellinen 

c. vaikka tahtoisin jonkun muun 

d. ei minulta mitään puutu 

 

5. Hän vie minut... 

a. valkoisille hangille 

b. vihreille niityille 

c. siniselle merelle 

d. punaiselle matolle 

 

6. Hän johtaa minut vetten ääreen... 

a. siellä saan levätä 

b. siellä saan leikkiä 

c. siellä saan riehua 

d. siellä saan syödä 

 

 

 

 

 

7. Hän virvoittaa minun sieluni... 

a. hän ohjaa minut taivaaseen 

b. hän ohjaa minut harhaan 

c. hän ohjaa minua oikeaa tietä 

d. ja antaa mulle limpparia 

 

8. Vaikka minä kulkisin pimeässä laak-

sossa... 

a. minua pelottaisi vain vähän 

b. en pelkäisi mitään pahaa 

c. minun olisi hyvä olla 

d. toivoisin saavani taskulampun 

 

9. Sinä suojelet minua kädelläsi... 

a. potkit eteenpäin jalallasi 

b. varjelet sateenvarjollasi 

c. talutat talutushihnallasi 

d. johdatat paimensauvallasi 

 

10. Sinä katat minulle pöydän... 

a. keittiöön 

b. jossa on paljon herkkuja 

c. vihollisteni silmien eteen 

d. ystävieni luokse 

 

11. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä... 

a. ja minun maljani on ylitsevuotavai-

nen 

b. ja hiukseni puhdistuu 

c. ja minun lautaseni on aina täynnä 

d. ja saan olla kunniavieras 

 

12. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi mi-

nut... 

a. viikonloppuisin 

b. kirkossa käydessäni 

c. jos sitä oikein paljon rukoilen 

d. kaikkina elämäni päivinä 

 

13. Minä saan asua Herran huoneessa... 

a. päivieni loppuun asti 

b. jos maksan siitä vuokraa 

c. kun kasvan isoksi 

d. kaikkina öinä
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Essi: Voi ei! Elmeri, apua, Elmeri!  

Elmeri: Mitä Essi! Etsitkö jotain? 

Essi: Voi Elmeri, mä oon hukannut mun kännykkäni. Just kun ois pitänyt vielä laittaa kaverille 

viestiä.   

Elmeri: No, voithan sä laittaa sen viestin mun puhelimestakin. Mut oikeestaan puhelimet pitäis olla 

nyt taskussa ja äänettömälläkin.   

Essi: Joo, mut silti se mun puhelin on hukassa. Jäiköhän se mun reppuun vai tippuikohan se pi-

halle… Mun on varmaan pakko lähteä heti etsimään sitä.   

Elmeri: Et sä enää ennätä.  

Essi: Mutta en mä voi istua rauhassa nyt, kun mun puhelin on hukassa. Se sitä paitsi on aivan 

uusi, enkä saa sitä hukata.  

Elmeri: Kyllä se vielä löytyy, etsitään yhdessä vähän ajan päästä… 

Essi: Voi, minua! En ees muista, milloin sitä viimeksi käytin.   

Elmeri: Jaa, että se on sullaki se dementia alkanut jo. Mä ku luulin, että se on mun mummon ikäi-

sillä vaan. 

Essi: Älä Elmeri viitsi kiusata. On vakava asia, jos kännykkä joutuu vääriin käsiin. 

Elmeri: No, joo, mutta kyllä se vielä löytyy.  

Essi: Mun tekis mieli lähteä kotiin etsimään sitä.  

Elmeri: Niin, eihän sitä tiedä, vaikka se löytyisi jääkaapista maitopurkista! 

Essi: Höh, ei varmaan löydy. Mut olipa se missä vaan, minä etsin sen. Ja sitten minä juhlin sitä 

kavereiden kanssa, että se löytyi.  

Elmeri: Oho, onko kännykkä sulle noin tärkeä! 

Essi: Totta kai! Siitä täytyy pitää hyvä huoli. Se on hyvä ystäväni.  

Elmeri: Vai niin, mutta mä meen nyt ainakin kuuntelemaan opetusta. Lähde sä sit vaan kotiin... aika 

pitkä matka on vaan kävellä.  

Essi: Totta, ehkä mä mieluummin kuitenkin oon täällä, ja lähden sit autokyydillä kotiin. 

Elmeri: Nyt sit vaan korvat hörölle. 
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Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

 
Essi: Elmeri, Elmeri, kuuntele mua! 

Elmeri: Joojoo. Korvat on auki! Mitä haluut sanoa? 

Essi: Ihan vaan sitä, mitä tajusin tänään opetuksen aikana.    

Elmeri: Ai että, matikan tunnilla kannattaa kuunnella, jos aikoo alkaa lammaspaimeneksi, ku pitää 

osata laskea koko lauma, jos siinä on vaikka sata lammasta? 

Essi: Ei, vaan kuinka kauhean tärkeitä me ollaan Jeesukselle.  

Elmeri: Ai miten niin? Meniköhän multa jotain ohi? 

Essi: Mä olin tosi surullinen, kun hukkasin kännykän ja tahdoin löytää sen heti. Ja se oli sentään 

vaan kännykkä! Mieti, miten paljon enemmän Jeesus tekee töitä, kun se etsii omia lampaitaan 

tai siis meitä!  

Elmeri: Ja iloitsee jokaisesta uudesta lampaasta, vaikka sillä on jo sata! Pitää jokaisesta ihan mielet-

tömän hyvään huolta.  

Essi: Ajattele, Jeesus iloitsee sinusta ja minustakin! Ja tahtoo, että me kuulutaan Hänen lammas-

laumaan! Miten siistiä! 

Elmeri: Mä taidan olla kyllä yks onneton musta pässi vaan.  

Essi: Etkä oo. Sä oot huippukomea ja mahtava lammas ja sulla on järjettömän voimakas, rohkea 

ja rakastava paimen. Tajuutko, miten mahtava juttu tää on? 

Elmeri: Joo, joo! Tai oikeastaan en. Siinä psalmissa kerrottiin niin monta hyvää asiaa, mitä Jeesus 

meille tekee tai antaa, että mun pitää kyllä vielä kerrata niitä kotona, että oikeesti tajuan mistä on 

kyse.  

Essi: Hei, onneksi saatiin se lappunen, missä on se koko psalmi ja se suloinen lampaan kuva.  

Elmeri: Mä taidan panna sen mun huoneeseen johonkin niin, että voin joka aamu lukea sen, jotta 

muistan joka päivä, miten hyvä Jeesus on. Ja miten tärkeitä me ollaan hänelle.   

Essi: Loistoidea! Mäkin teen niin. Ja ehkä opin sen joskus ulkoakin, vaikka se oli tosi pitkä.  

Elmeri: Kerro sit mullekin, kun osaat. Mut nyt mä lähden kotiin. Moi, moi! 

Essi: Moi, moi! Nähdään! 

 
 


