
2. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 

 

MI-NÄ O-LEN SE HY-VÄ PAI-MEN. 
HY-VÄ PAI-MEN AN-TAA HEN-KEN-SÄ 

LAM-MAS-TEN E-DES-TÄ. Joh. 10:11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. PIIR-RÄ YL-LE LI-SÄÄ LAM-PAI-TA SEU-RAA-MAAN PAI-MEN-TA! 



2. ET-SI PAI-ME-NEN TIE LAM-PAAN LUO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. KUIN-KA MON-TA LAM- 

MAS-TA YH-TEEN-SÄ LÖY-DÄT 
TÄL-TÄ SI-VUL-TA?  



4. MIL-LAI-NEN HY-VÄ PAI-MEN JEE-SUS ON? 
Et-si puut-tu-va sa-na: Jo-han-nek-sen e-van-ke-li-u-mi, lu-ku 10.  v. 1938 käännös 

VASEMMALTA OIKEALLE: 
 
1. ETSI Joh. 10:28    'Ja minä annan heille 
iankaikkisen ___________.' 

3. ETSI jae 27  'Minun lampaani kuulevat minun 
ääntäni, ja minä _____________ ne, 
ja ne seuraavat minua.' 
 
5. ETSI jae 15   'Niinkuin Isä tuntee minut ja 
minä tunnen Isän; ja minä annan ___________ 
lammasten edestä.' 

6. ETSI jae 7   'Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: minä olen lammasten _________.' 

7. ETSI jae 2   'Mutta joka menee ovesta sisälle, 
se on lammasten __________.' 

YLHÄÄLTÄ ALAS: 
 
2. ETSI jae 27 'Minun lampaani kuulevat minun 
_________.' 

4. ETSI jae 9 'Minä olen ovi; jos joku minun 
kauttani menee sisälle, niin hän __________.' 

5. ETSI jae 11 'Minä olen se ________ paimen.' 

VIN-KKI: KIR-JOI-TA SA-NA RIS-TIK-KOON 
TIS-MAL-LEEN SA-MAS-SA MUO-DOS-SA 

KUIN RAA-MA-TUS-SA J (VAN-HA KÄÄN-NÖS) 



5. TÄY-DEN-NÄ RAA-MA-TUS-TA Huom. vuoden 1938 käännös 

 
Psal-mi 23 

Herra on minun _________________________, ei minulta mitään puutu. 

Viheriäisille niityille hän vie minut ____________________________, 

virvoittavien vetten tykö hän minut 

johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni.  

Hän ohjaa minut oikealle tielle 

______________________ tähden. 

 

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, 

en minä pelkäisi mitään pahaa, 

sillä sinä olet minun ________________________; 

sinun vitsasi ja sauvasi minua ____________________________. 

Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. 

Sinä voitelet minun pääni öljyllä; 

minun maljani on _____________________________________. 

Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; 

ja minä saan asua ____________________ huoneessa päivieni loppuun asti. 
 



LI-SÄ-VIN-KIT J 

 

♫ LAU-LA-KAA YH-DES-SÄ ♫ 

 

Luterilaisiä virsiä 875 Lammas olen Jeesuksen 

nuotti ja sanat: https://www.lhpk.fi/luterilaisiavirsia/?numero=875 

kuuntele: https://www.lhpk.fi/virret/media/875.mp3 

 

Lasten virsi  93 Hyvä Paimen rakastaa 
 

1. Hyvä Paimen rakastaa pientä, pientä karitsaa. 

Hänen paimenolallaan suojan maailmassa saan. 
 

2. Hyvä Paimen armahtaa pientä, pientä karitsaa. 

Synnit monet anteeks ́ suo, uuteen eloon voiman tuo. 
 

3. Hyvä Paimen johdattaa pientä, pientä karitsaa. 

Kantaa, kunnes laskee sen helmaan Isän taivaisen. 
 

ASKARTELE LAMPAITA 

kakkupaperista, pumpulista, kävyistä ja kepeistä tai vaikkapa vaahtokarkeista! 

Paperille voi piirtää ja värittää paimenen hahmon, ja liimata sen talouspaperirullaan, 

niin saat pöytänuken paimeneksi. 

 

VÄRITYSKUVIA JA TEHTÄVIÄ tähän ja muihin pääsiäisajan pyhiin tarjoaa 

Concordia Publishing Housen julkaisema ilmainen tulostettava värityskirja: 

https://www.cph.org/images/topics/images/topicpages/bestill-

2020/Coloring%20Pages.pdf 

 



KÄÄN-NÄ PA-PE-RI TAR-KIS-TAAK-SE-SI VAS-TAUK-SET: 

 

 

 


