
Hei, voisitko auttaa minua vastaamalla 
muutamiin kysymyksiin, jotka liittyvät  
Se löytyi -kampanjaan? 

1) Oletko koskaan hukannut jotain  
seuraavista: kännykkä, avaimet,  
lompakko, kello, laukku, silmälasit,  
käsineet, sateenvarjo tms.? 

2) Miltä tuntui, kun se löytyi? 

3) Mitä et missään tapauksessa haluaisi 
kadottaa? / 

4) Oletko kadottanut joskus jotain  
arvokasta, mitä et ole löytänyt? 

5) Olemme seurakunnasta, ja edustam-
me Se löytyi -kampanjaa. Mitä mieltä 
olet, voiko ihminen olla kadoksissa? 

6) Tai voisiko ihmisellä olla kadoksissa 
rauha, elämän tarkoitus tai turva (tms.)? 

Jeesus sanoi: "Anokaa, niin teille  
annetaan; etsikää, niin te löydätte;  
kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä  
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 
kolkuttavalle avataan." / "…etsikää, niin 
löydätte,… sillä jokainen etsivä löy-
tää." (Matt. 7:7-8.) 

Kysy: Mitä luulet Jeesuksen tarkoitta-
neen etsimisellä? Minkä voi löytää? 

Käännä... 
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...jatkuu kääntöpuolelta 

 

Voit poimia Raamatun tarinoista:  
1) Kadonnut lammas – Paimen jättää  
99 lammasta, etsii yhtä kadonnutta.  
2) Naisen kadonnut hopearaha.  
3) Tuhlaajapoika.  
4) Kauppiaan kallisarvoinen helmi. 

Valitsemasi tarinan jälkeen kysy:  
Mitä luulet tämän tarkoittavan?  
Mikä on kadonnut? Mitä kallisarvoista 
on se, mikä löytyi? 

Kerro oma todistuksesi! Käytä aasin- 
siltaa, esim. Minäkin etsin rauhaa/
tarkoitusta/rakkautta ja kun löysin  
Jeesuksen, löysin… /  
Minäkin olin kadoksissa… 

Raamatusta: "Mutta pitihän nyt riemui-
ta ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli 
kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut 
ja on jälleen löytynyt." (Luuk. 15:32.) 

Kerro myös evankeliumi erikseen tai 
sisällytettynä todistukseesi. (Harjoittele 
etukäteen todistuksesi, ja mieti, mitä 
asiaa olit erityisesti etsinyt ja löysit sen 
Jeesuksessa (rauha / merkitys / ilo /  
usko / Isän rakkaus / elämän suunta 
jne.). 
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