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Pyhäkouluseurat 
 

HYVÄ PAIMEN (Riitta Yliluoma) 

*Kertomuksessa tarvitaan vihreä kangas, palikoita aitaa varten, villatuppoja/ pumpulia tai lasten kanssa 
etukäteen askarreltuja lampaita ja koira pehmolelu.  
 
Tällaisenaan kertomus sijoittuu pääsiäisen jälkeiseen aikaan, kun kirkkovuodessa on aiheena Hyvän 
paimenen jälkeen Jumalan kansan koti-ikävä ja Taivaan kansalaisena maailmassa. Lyhennettynä se käy 
kerrottavaksi muulloinkin. 
 
Nosta esiin vihreä liina ja kysy lapsilta, mitä vihreästä väristä tulee mieleen. Aseta liina lattialle ja kerro, että 
se on niitty. Niitylle pitää rakentaa iso aitaus (johon jää portti), pyydä muutamaa lasta rakentamaan.  
Mitähän aitauksessa voisi olla? Ota villatupot esiin ja kysy lapsilta, mitä eläintä ne muistuttavat. Pyydä joku 
lapsista laittamaan lampaat aitaukseen. Mutta portti on auki, siihen tarvitaan portin vahti. Kävisikö tämä? 
Koira esiin.  
 
Lampailla on turvallinen ja hyvä olla, kun niitä hoitaa tuttu paimen. Yöksi paimen tuo lampaat aitaukseen, 
mutta aamulla hän tulee ja johdattaa lampaat sellaiseen paikkaan, missä on hyvä olla. Siellä on hyvää ja 
maukasta ruohoa syötäväksi ja vettä juotavaksi. Paimen pitää huolen siitä, että lampaita ei pääse mitkään 
vaarat uhkaamaan. 
 
Kun hyvä paimen lähestyy lammasaitausta, koira tunnistaa hänen askeleensa jo kaukaa. Tutun ihmisen 
lähestyessä koira heiluttaa häntää ja riemuitsee, niin että läähätys vain kuuluu ja koko koira heiluu, kun se 
on niin iloinen. Entäs lampaat, mitä ne tekevät, kun tuttu paimen lähestyy? Nekin tunnistavat tutun 
paimenen ja tulevat kaikki paimenen luo. Lampaat tietävät, että hyvä paimen vie ne vihreälle niitylle 
syömään.  
 
Mitä tapahtuu, jos rosvo yrittää lähestyä lammasaitausta. Koira varoittaa haukkumalla, että sinut on kuultu. 
Jos rosvo yhä lähestyy aitausta koira alkaa murista ja kertoo murinallaan, ettei rosvolla ole mitään asiaa 
lammasaitaukseen. Jos rosvo pääsisi kuitenkin aitaukseen, eivät lampaat seuraisi häntä, vaan lähtisivät 
pakoon. 
 
Jeesus sanoo: Minä olen hyvä paimen. Mitähän Jeesus sillä tarkoitti, ei hän ollut ammatiltaan paimen, vaan 
opettaja. Ketähän Jeesus opetti tai paimensi?  Opetuslapsiaan ja meitä kaikkia ihmisiä. Jeesus sanoi myös: 
Minä annan henkeni lampaideni puolesta. Mutta minulla on myös valta ottaa elämäni takaisin. Mitähän 
Jeesus tällä tarkoitti? Mitä pääsiäisenä tapahtui? Ylösnousemuksellaan Jeesus avasi meille tien Taivaan 
kotiin. Hyvää paimenta seuraamalla mekin pääsemme joskus Taivaan kotiin. Oletteko koskaan miettineet, 
millaista Taivaassa, Jumalan luona, on? Raamatussa ei paljon kerrota, millaista taivaassa on, mutta se siellä 
kerrotaan, että taivaassa on kaikilla hyvä olla. Joskus kesällä lämpimänä päivänä tai rakkaan ihmisen lähellä 
sinulla on varmasti ollut tosi hyvä olla. Silloin kun meillä täällä maan päällä on hyvä olla, voimme saada 
pienen aavistuksen siitä, millaista on Taivaan kodissa. Siellä on hyvä olla koko ajan. Daavid-niminen mies on 
tehnyt laulun niistä asioista maan päällä, mistä meille tulee hyvä olo. Lauletaan se laulu. 
 
Laulu: Lasten virsi 2012 nro 156. Psalmi luomisesta. 
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