Hyvä paimen ja kadonnut lammas
Tässä kuussa saamme viivähtää hetken tutun raamatunkertomuksen parissa. Kertomus Hyvästä
paimenesta on varmasti monelle jo ennestään tuttu. Tällä kertaa kertomuksen voisi kotona leikkiä
läpi; vaikkapa muovieläinten, pehmoeläinten tai duplo-hahmojen avulla, mitä kotoa sattuukaan
löytymään.
Jeesus sanoi itsestään: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen kaikki lampaani nimeltä ja huolehdin
niistä. Ne tuntevat minun ääneni ja tietävät, että ne voivat tulla minun luokseni ja minä johdatan
ne vihreille niityille. Minä annan lampailleni kaiken, mitä ne tarvitsevat ja vielä paljon enemmän.”
Asettakaa vihreä kangas laitumeksi ja laittakaa lampaita
sinne laitumelle laiduntamaan. Laitumen yhdessä
reunassa voi olla ruskeasta kankaasta tai
muutamasta kivestä rakennettu louhikko.
Ihmishahmo, paimen, voi kuljeskella laitumella
lampaiden kanssa. Yksi lampaista kulkee kivikkoon,
niin ettei paimen huomaa.
”Olipa kerran paimen. Paimen, jolla oli sata
lammasta. Hän tunsi jokaisen niistä nimeltä ja näöltä.
Kaiken kokoiset ja kaiken näköiset ja kaiken väriset. Isot ja
pienet, tummat ja vaaleat. Joka ilta, kun hän oli kutsunut lampaat laitumelta ja koonnut ne
aitaukseen, paimen laski lampaansa. Yksi, kaksi, kolme, neljä…aina sataan asti. Mutta tällä kertaa
hän ei päässytkään sataan asti, sillä yksi lammas oli kadoksissa! Mitähän paimen teki? Oliko hän
tyytyväinen siitä, että 99 oli tallessa ja antoi yhden jäädä kadoksiin? Vai laittoiko hän
lammaslaumansa ensin turvaan ja lähti sitten etsimään kadonnutta? Tietenkin hän lähti etsimään
kadonnutta lammasta! Hän piti kadonneesta lampaasta aivan yhtä paljon kuin kaikista muistakin.
Niinpä hän otti sauvansa ja lähti etsimään kadonnutta lammasta. Hän kulki laitumen kaikki kolkat
ja etsi ja huhuili kadonneen lampaan perään. Ja viimein paimen kuuli pienen määkäisyn
vastauksena huuteluunsa; kadonnut lammas oli löytynyt! Hän nosti lampaan syliinsä ja kuljetti sen
turvallisesti takaisin lammasaitaukseen toisten lampaiden luo.”
Jeesus jatkoi: ”Niin kuin hyvä paimen, minä rakastan lampaitani, enkä
anna minkään pahan kohdata niitä. Minä olen hyvä paimen. Minä
tunnen lampaani ja minun lampaani tuntevat minut.”
Jumala pitää meistä huolen, hän ohjaa meitä aina oikeaan
suuntaan. Jumala rakastaa meistä jokaista. Hän suojelee meitä eikä
lakkaa etsimästä, jos olemme eksyneet tai joutuneet vaaran
paikkaan. Hän ei lepää ennen kuin on löytänyt kadonneen!
”Hyvä Paimen rakastaa, pientä, pientä karitsaa.
Hänen paimenolallaan, suojan maailmassa saan.”
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