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

Hyvä paimen
Jumalan lapset tuntevat Hänen äänensä. Jumala tuntee jokaisen lapsensa,
Hän tietää meidän tarpeemme ja ohjaa meitä. Koska Hän haluaa meille vain
parasta, me voimme seurata Hänen ääntään turvallisin mielin. Joh. 10:1‒18

KERTOMUS

Eräänä päivänä, kun Jeesus oli Jerusalemissa, hän puhui fariseusten,
uskonnollisten johtajien, kanssa. Kaikista Jeesuksen ihmeellisistä teoista
huolimatta he eivät uskoneet, että Jeesus todella voisi olla Jumalan Poika. Niinpä
Jeesus kertoi heille vertauksen lammastarhasta:
“Se, joka ei mene lammasaitaukseen portista, vaan tulee sinne aidan yli, on varas
ja rosvo. Oikea lammaspaimen kulkee aitaukseen portista. Hänelle portinvartija
avaa oven, ja kun lampaat kuulevat hänen äänensä, ne tulevat hänen luokseen,
koska ne tuntevat hänen äänensä. Ne seuraavat omaa paimentaan ulos
aitauksesta ja paimen kulkee niiden edellä. Ketään muita lampaat eivät halua
seurata, koska ne eivät tunnista heidän ääntään.”
Fariseukset eivät ymmärtäneet, mistä Jeesus puhui, ja siksi Jeesus jatkoi:
“Minä olen lampaiden portti. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita
ja rosvoja. Kaikki ne, jotka tulevat sisälle minun kauttani, pelastuvat. He tulevat ja
menevät sisään ja ulos aitauksesta vapaasti ja löytävät hyvät laitumet – kaiken
mitä he tarvitsevat ja enemmänkin. Minä pidän siitä huolen, koska minä olen hyvä
paimen. Ja hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta sellainen
paimen, joka ei rakasta lampaitaan ja kaitsee heitä vain rahan vuoksi, pakenee
paikalta nähdessään suden tulevan. Hän ei halua itse joutua vaaraan
suojellakseen lampaita, vaan jättää ne suden saaliiksi.”
“Minä olen hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut.”
Jeesuksen puhe aiheutti erimielisyyttä juutalaisten keskuudessa. Vieläkään kaikki
eivät halunneet uskoa hänen olevan Jumalan Poika ja luvattu messias, mutta osa
uskoi.
Raamattu puhuu paljon lampaista ja paimenista. Jeesusta kutsutaan Jumalan Karitsaksi;
paimenet olivat ne ihmiset, jotka saivat ensimmäiseksi kuulla Jeesuksen syntymästä;
Daavid oli lammaspaimen ennen kuin hän taisteli Goljatia vastaan ja tuli kuninkaaksi…

Kertomuksessa puhuttiin myös lampaista. Siinä verrattiin meitä ihmisiä lampaisiin. Vaikka
lampaita usein pidetään vähän tyhminä eläiminä, ne ovat oikeastaan aika älykkäitä
ainakin siinä mielessä, että ne tuntevat oman paimenensa äänen ja seuraavat vain sitä
eivätkä mitään muuta. Jeesus siis tarkoitti, että mekin tunnistamme Hänen äänensä, ja
kun me kuuntelemme vain sitä, voimme elää parasta mahdollista elämää.
Kertomuksessa Jeesus kutsuu itseään Hyväksi Paimeneksi. Se tarkoittaa sitä, että Hän
haluaa pitää meistä huolta kuin paimen pitää lampaistaan ja Hän haluaa meille vain
hyvää. Jeesus rakasti meitä ja tahtoi meille hyvää jopa niin paljon, että Hän suostui
antamaan henkensä lampaidensa, siis meidän, edestä. Hän myös haluaa suojella meitä
kaikilta vaaroilta, kun vain seuraamme Hänen ääntään ja johdatustaan, eli teemme sitä,
minkä tiedämme olevan oikein.

Kysymyksiä

Yhteistä pohdintaa varten...
Kuka kertomuksessa menee lammasaitaukseen aidan yli?
Kuka menee sisään portista?
Miksi Jeesus sanoo olevansa Hyvä Paimen?
Miten lampaat ovat älykkäitä eläimiä?
Miten me voimme seurata Jeesuksen ääntä?

RUKOUS
Rukoilkaa psalmin 23 sanoin: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän
vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän
johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat
minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun
maljani on ylitsevuotava. Sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan
asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Jessus tuntee mun
tunteet ja The Baa Baa Song (Löytyy Youtubesta.)
Kotipuun jakso "Tuttu ääni" (Jakso 162) sopii myös tähän hyvin.
Hauska animaatio, jossa kerrotaan sama kertomus englanniksi.
Hyvä Paimen -labyrintti (Lähde: www.sharefaith.com)
Piirrä hauska lammas

