Kadonnut lammas
Luuk. 15:1-7 (Ps. 23:1-4)
Jeesus on kuin hyvä paimen, joka etsii
meitä luokseen.
4-6v.; 20min
Herra kädelläsi (Vk. 517)
Lampaan kuvia.

Jeesus kertoo vertauksen häntä paheksuville fariseuksille. Hän käyttää tuohon aikaan tuttua
ammattia ja eläintä vertauksessaan. Paimenen ammatti oli fariseuksille saastainen, sillä paimenet
eivät pystyneet pitämään kiinni perinnäissäännöistä ja puhtaussäädöksistä. Jeesus vertaa silti
Jumalan toimintaa paimeneen. Lampaat eksyvät helposti. Eksyessään ne hätääntyvät ja piiloutuvat.
Hetken surkean määkimisen jälkeen ne lopettavat ääntelyn ja ne on todella löydettävä. Paimenen
on kannettava lamaantunut, 25-35 kg painava, lammas kotiin. Muut 99 lammasta ovat tietysti
tämän ajan toisella paimenella tai jossain muussa turvallisessa paikassa.

Kadonnut lammas: Ohjaaja piilottaa ennen opetuksen alkua lampaan huoneeseen (kts. liite).
Opetuksen aikana lammas etsitään.
Kadonneet lampaat: Ohjaaja piilottaa ennen opetuksen alkua useita lampaita huoneeseen (kts.
liite). Lampaita on hyvä olla reilusti, että jokainen lapsi löytäisi lampaan. Lampaat etsitään
opetuksen lopuksi. Vaihtoehtoisesti voidaan leikkiä piilosta, jossa yksi on paimen ja muut menevät
piiloon. Piiloutuneet voivat helpottaa etsimistä määkimällä.

Mitä syitä voi olla siihen, että ajaudumme pois paimenen läheltä?
Mitä lampaan kantaminen kotiin kertoo Jeesuksesta?

Kiitos Jeesus, että sinä olet hyvä paimen. Rakastat meitä ja etsit meitä luoksesi. Kiitos, että et hylkää meitä, jos menemme hukkaan. Aamen.

Alkurukous
Johdanto: Nimet yhteen ääneen (motivointi)
- Kuinka moni teistä tuntee minut? (Kerro oma nimi)
- Me ei tunneta vielä kovin hyvin. Te voisitte kaikki sanoa minulle oman nimenne yhtä aikaa
kolmannella. Yks, kaks, kolme!
- Saattaa olla, että menee vielä hetki tutustua teihin kaikkiin ja muistaa teidän nimet. Jumala
kuitenkin tuntee jo meistä jokaisen.
Raamatunkertomus: Kadonnut lammas (Luuk. 15:1-7) (sisäistäminen)
1. Onko teillä lemmikkejä? Mitä? Miten huolehditte lemmikeistänne?
- Raamatun aikaan monissa taloissa oli lampaita. Lampaat olivat vapaana pelloilla ja niistä
huolehtivat paimenet. Joskus ihan lapsetkin olivat paimentamassa lampaita.
- Jeesus kertoo kertomuksen yhdestä paimenesta, jolla oli 100 lammasta. (kuvia lampaista)
2. Yksi lammas lähti vaeltelemaan ja katosi.
- Paimen jätti 99 lammasta ja lähti etsimään kadonnutta lammasta.
- Kokeillaan lähteä mekin etsimään kadonnutta lammasta. (etsitään piilotettu lammas yhdessä)
3. Lampaan löydettyään paimen oli niin iloinen, että järjesti juhlat
- Jeesus opettaa, että Jumala rakastaa meistä samalla tavalla kuin tämä hyvä paimen.
- Ps. 23:1-4
Opetus
Jeesus on hyvä paimen. Hän rakastaa meitä.
- Ketä sinä rakastat? Äitiä, isää, veljeä, koiraa, kaveria..
- Miten sinä näytät jollekin, että rakastat häntä? Sanot, halaat, olet ystävällinen, autat..
- Jeesus on kuin hyvä paimen, joka rakastaa meitä, lampaitaan.
o Hän ruokkii, suojelee, hoitaa haavoja ja etsii kadonneita.
- Raamattu kertoo, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että tuli Jeesuksessa jopa kuolemaan puolestamme.
Loppulaulu: Herra kädelläsi (Vk. 517)
Loppurukous
Leikki: Kadonnut lammas tai Kadonneet lampaat

