PERHEHARTAUS
Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka
meillä Hänessä on.

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi
perheinä suurimman aarteen äärelle.
Siunattua aikaa perheellenne!

AIHE

KADONNUT LAMMAS
Jokainen on tärkeä. Jeesus rakastaa meistä jokaista.
Pääsyäkseen Taivaaseen ei tarvitse olla paras ja suurin.
Luuk. 15: 4-7

KERTOMUS

VINKKI: Kerro tarina lampaan
näkökulmasta, pehmolelun tai
kuvan avulla.

Jeesus kulki ihmisten kanssa. Usein häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, sillä he halusivat
nähdä ihmeitä ja kuulla Jeesuksen opetuksia. Joskus ihmisten puheet saivat Jeesuksen
ärtymään.
Erään kerran hänen ystävänsä kinastelivat kerran siitä, kuka heistä olisi paras ja mahtavin,
kuka saisi parhaan paikan taivaassa. (Voit kysyä tässä kohdassa lapselta, mikä hänen
mielestään olisi kivointa taivaassa.) Kuullessaan kinastelun Jeesus otti pienen lapsen syliinsä
ja sanoi: ”Taivasten valtakuntaan päästäkseen ei tarvitse olla paras eikä suurin. Olkaa niin
kuin tämä lapsi.”
Sitten Jeesus alkoi kertoa:
”Olipa kerran lammaspaimen. Paimenella oli sata lammasta. Monet niistä olivat isoja
ja ihanan pehmeitä ja niistä sai paljon villaa ja lihaa. Eli ne tuottivat paimenelle paljon rahaa.
Jotkut lampaista olivat puolestaan pieniä ja heiveröisiä. Niistä ei saisi paljoakaan rahaa, jos
ne myytäisiin.
Joka päivä illan tullessa paimen laski aina lampaansa. Niitä piti olla sata. Eräänä iltana
paimen oli laskemassa lampaita. Yksi. Kaksi. Kolme... 50...60....78....84....97, 98, 99. Hetkinen.
Yksi puuttuu! Paimen tuntee laumansa hyvin ja tietää siksi heti, että kadonnut lammas on
yksi niistä pienistä, hentoinen karitsa. Paimen ei mieti hetkeäkään, vaan lähtee etsimään
tuota lammasta. Hän olisi voinut ajatella, että pikkuinen karitsa on arvoton etenkin, kun
kaikki isot ovat tallella. Mutta ei. Paimen lähtee etsimään. Hän etsii ja etsii ja etsii, kunnes
löytää tuon karitsan.
Paimen iloitsee suuresti löytäessään tuon pikkuisen karitsan. Hän itse asiassa iloitsee
enemmän kuin niistä 99 muhkeasta lampaasta. Jumala on samanlainen - hänelle
pienimmätkin ovat tärkeitä.

Tuo paimen, joka lähti etsimään pientä laumasta eksynyttä lammasta, on kuin Jeesus.
Hän on meidän paimenemme ja rakastaa meistä ihan jokaista. Jeesus tuntee sinut, hän
tuntee minut. Hän tuntee sinut nimeltä!
Jeesukselta kukaan ei jää huomaamatta olipa sitten kuinka pieni tai hiljainen tahansa.
Jokainen on hänelle aivan yhtä rakas ja tärkeä. Meidän ei tarvitse osata paljoa tai tehdä
isoja tekoja, jotta Jeesus huomaisi meidät.
Jeesus pitää sinusta huolen. Häneltä voi aina pyytää apua. Mikään asiasi ei ole Jeesukselle
liian vaikea tai turha. Hän haluaa huolehtia sinusta.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi Jeesus kertoi lampaista?
Millainen tarvitsee olla, että pääsee Taivasten valtakuntaan?
Montako lammasta paimen jätti, kun lähti etsimään yhtä?
Tunteeko Jeesus sinut?
Kuka on Jeesukselle arvokas ja tärkeä?

RUKOUS
Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssamme, pidät meistä huolen ja
tunnet meistä jokaisen. Kiitos, että sinulle kukaan ei ole liian pieni tai osaa
liian vähän. Sinä rakastat meistä jokaista ja annat meille sen, mitä
tarvitsemme. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Tähän sopiva Kotipuun jakso on 80 (Kadonnut lammas). Video löytyy osoitteesta
www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Ei hylkää hyvä paimen ja
Jeesuksen omana. (Löytyy Youtubesta.)
Lampaiden puhekuplat
Montako lammasta näet?
Muistipeli

