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Raamattumietiskely: Hyvä paimen  

Pastori Martti Nykänen, Kokkolan suomalainen seurakunta 

 

 

Joh. 10: 1-10:  

 

"Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja 

rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat 

kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos 
kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen 

äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne 

vieraan ääntä." Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän 

puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Ne, jotka 

ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet 

heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja 

mennä, ja hän löytää laitumen.  Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen 

tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.  

 

Ensi lukemalta ajatukseni pysähtyivät seuraavaan jakeeseen:  

”Jeesus esitti heille tämän vertauksen,  

mutta he eivät ymmärtäneet,  

mitä hän puheellaan tarkoitti.” (Jae 6)  

 

Usein olen itse samanlaisessa tilanteessa kuin Jeesuksen juutalaiset vastustajat kuunnellessaan 

Jeesuksen puhetta. Olen Raamatun äärellä ymmärtämätön ja hämilläni. Aika, tavat ja ympäristö, 

jossa Jeesus nuo sanansa lausui, oli aivan toinen kuin tämä aika, jossa itse niitä luen. Esimerkiksi 

taisin ensi kerran nähdä lampaita vasta aikuisena. Aivan oudoilta ja vieraita kuulostivat sanat 

”lammastarha”, ”lammastarhan portti”, ”lammastarhan vartija”, ”lampaiden portti”, ”laidun” ja 

”paimen”.  

Raamatun äärelle pysähtyminen ja siinä ihmetteleminen ovat minulle kuitenkin tärkeitä. Mutta miksi 

tämä tuntuu usein niin kovin vaikealta? Mitä siinä pelkään tai miksi kartan sitä? Joskus kun luen 

raamatunkohtaa, niin löydän siitä vain omat, vanhat ajatukseni enkä näe, mitä siinä todella sanotaan. 

Luulen tietäväni ja muistavani, mitä raamatunkohdassa sanottiin. Sitten huomaan, ettei se ihan niin 

mennytkään. Miksi pysähtyminen Raamatun äärelle tuntuu joskus jopa tarpeettomalta? 

Pysähtyminen merkitsee minulle sitä, että luen tekstin läpi moneen kertaan. Yritän siten mennä 

kertomukseen sisään jollain tavalla.  

Milloin, minkälaisissa tilanteissa sinä pysähdyt Raamatun äärelle? Milloin pelkäät etkä ehkä uskalla 

pysähtyä? Mitä pysähtyminen siis oikeasti vaatii? 

Löydän nyt lukemastani kohdasta erilaisia vastakohta-pareja:  
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Portti – Muualla oleva aidan kohta, josta kiivetään lammastarhaan,  

Paimen – Varas ja rosvo,  

Tuttu (paimenen) ääni – Vieras ääni,  

Yltäkylläinen elämä – Varastaminen, tappaminen ja tuhoaminen,  

Lammastarha – Laidun,  

Ovenvartija – Portti (joka Jeesus sanoo olevansa). Löytyyhän tuosta kohdasta myös 

kaksi kertaa ne Jeesuksen sanat, joilla me tavallisesti päätämme rukouksemme: 

”Totisesti, totisesti” (amen, amen).  

Vertauskuvallinen puhe lampaista liittyy juutalaiseen uskonnolliseen puheeseen. Lampaat olivat osa 

arkista elämää. Lampaat olivat omistajalleen tae toimeentulosta ja elämässä selviytymisestä.  

Kuinka paljon itse käytän elämäni selittämisessä uskonnollisia termejä, sanoja ja käsitteitä? Millaisia 

sanoja ja käsitteitä silloin käytän? Nousevatko ne arkipäivästäni vai erityisestä uskonnollisesta 

kielestä? Kuinka paljon nuo käsitteet merkitsevät ja puhuvat vain minulle? Kuinka paljon ymmärrän 

toisen ihmisen samanlaista puhetta? 

Ilman apukirjoja en ymmärrä Jeesuksen paimenvertausta enkä saa kuvaa Jeesuksen aikaisesta 

elämänmenosta. Lammas antoi paitsi ravintoa, lihaa ja maitoa, myös villaa kankaita varten. Sillä oli 

paikkansa myös juutalaisessa temppelijumalanpalveluksessa uhrieläimenä. Paimen toi 

lammaslaumansa lammastarhaan yöksi turvaan saalistavilta eläimiltä ja ryöstäjiltä. Samassa 

lammastarhassa saattoi olla useampiakin lammaslaumoja. Ovenvartijan tehtäväksi jäi pitää varkaat 

loitolla. Aika ajoin jotkut yrittivät kiivetä lammastarhaan aidan yli ja varastaa lampaita. Aina ihminen 

kadehtii toisen omaa ja haluaa osansa toisen onnesta.   

Jonkinlainen kuva alkaa hahmottua Jeesuksen lammasvertauksesta. Yritän saada siitä selkoa. Mietin 

sellaisia asioita kuin yhteys, Jeesuksen sanoma itsestään, sanoma Jeesuksesta tänään ja yltäkylläinen 

elämä. 

Jeesus puhui yhteydestä, kiintymyksestä ja välittämisestä. Lampaat tuntevat äänestä oman 

paimenensa. Juuri sitä tuttua paimenta ne haluavat seurata. Paimen kulkee niiden edellä ja johtaa 

niitä. Paimen vie lampaat hyvälle ruokailupaikalle, tarvittaessa puolustaa niitä ja tuo illalla ne 

turvallisesti aitauksen suojaan.  

Miten ymmärrän Jumalan johdatuksen omassa elämässäni, kirkkoni ja yhteiskuntamme elämässä? 

Henkilökohtaisella tasolla aavistelen Jumalan johdatusta vasta jälkeenpäin. Tapahtumien keskiössä 

sitä on vaikeaa ymmärtää. Jälkeenpäin voin ymmärtää ja kiittää: näin Herra johdatti. Toki päätöksiä 

ja ratkaisuja joutuu jokainen tekemään itse. Useasti joudun myös huomaamaan, kuinka paljon olen 

tehnyt virheitä, huonoja valintoja ja päätöksiä. Silti haluan kuulla hyvän Paimenen ääntä – Jeesuksen 

ääntä – omassa elämässäni ja seurata häntä. Hän kulkee edellä ja tietää, mihin kulku suuntautuu. 
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Kristittynä eläminen on elämistä yhteydessä Jeesukseen ja yhteydessä lähimmäisiin. Missä koet 

yhteyttä Jeesukseen? Aivan ensimmäisistä kristityistä lähtien yhteinen messu ja ehtoollisenvietto 

ovat avautuneet Jumalan kohtaamisen paikkana. Mikä siinä tilanteessa edesauttaa tai estää tuon 

kohtaamisen toteutumista?  

Huomasin ajattelevani vanhassa kotikirkossani, Pyhtään Pyhän Henrikin kirkossa, joka on 1460-

luvulta: Satojen vuosien aikana sukupolvet ennen minua ovat kokoontuneet tähän paikkaan 

kohtaamaan Jumalaa oman elämänsä iloissa ja suruissa. He kyselivät minun laillani, missä on lähellä 

oleva ja lähelle tuleva Jumala? Nyt nuo ihmiset ovat poissa, mutta sama kysymys elää. Hetkittäin, 

aivan kuin välähdyksen tavoin, koetaan Jumalan läheisyys ja kosketus elämässä. 

Kaikki edellä sanottu ja koettu ei kuitenkaan johda passiivisuuteen suhteessa lähimmäiseen ja 

elämään ympärillä. Meidän ei tule odottaa Jumalalta valmiita ratkaisuja. Jumala ei tee puolestamme 

asioita arjessamme. Kristityn elämä paljastuu erittäin aktiiviseksi elämäksi ja toisen parasta 

kysyväksi elämäntavaksi. 

Jeesus todistaa itsestään, omasta erikoislaatuisuudestaan. Hän on jotain enemmän. Hän toimii 

Jumalan antamin valtuuksin: Isä ja hän ovat yhtä! Juuri sillä tavoin Jeesus Johanneksen 

evankeliumissa useasti vakuuttaa. Jeesus puhui itsestään porttina, josta lampaiden on hyvä käydä 

sisälle ja käydä ulos.  

Toinen kysymys nousee mieleeni. Minkälaisella kuvalla ja käsitteellä minä tässä ja nyt kuvaisin 

Jeesusta? Kuva portista tuntuu minulle vieraalta. Se ei avaudu minulle sellaisena kuin Jeesuksen 

aikana eläneille. Millä kuvalla sinä ja minä voisimme kuvata Jeesusta? Pyhtään Pyhän Henrikin 

kirkossa on kaikkiaan 11 erilaista patsasta ja maalausta Jeesuksesta. Nykyisessä kotikirkossani, 

Kokkolan kirkossa, noita kuvia on oikeastaan vain kaksi: alttariseinän massiivinen, raudasta tehty, 

monta metriä korkea tyhjä risti ja alttaripöydän toisella puolella lasimaalaus. Siinä Jeesus ilmestyy 

keskellä merta kalastaville miehille. Millainen on sinun kuvasi Jeesuksesta tänään? 

Jeesus lupaa aika paljon: yltäkylläisen elämän. Tänään koen niin, että vain toisten seurassa ja heidän 

kanssa jaettuna voin itse löytää ja aavistella jotain yltäkylläisestä elämästä. Mutta mitä yltäkylläinen 

elämä on?  

Minulle – keski-ikäiselle ja koko ikänsä suomalaisessa hyvinvoinnissa kasvaneelle ja eläneelle – se 

merkitsee jotakin erilaista kuin kristityille sisarelleni ja veljelleni Afrikassa Etelä-Sudanissa tai 

Myanmarin kristittyjen keskuudessa pakolaisleirillä Thaimaassa.  

Yltäkylläinen elämä tuskin merkitsee taloudellista vaurautta. Se voisi tarkoittaa henkistä ja 

hengellistä hyvinvointia. Se tuskin merkitsee myöskään helppoa ja vaivatonta elämää. Yltäkylläinen 

elämä on kaiken sen etsimistä, missä voin käyttää lahjojani lähimmäiseni hyväksi ja koko minua 

ympäröivän elämän hyväksi. Mitä minä silloin voin tehdä? Miten sinä silloin toimit? Kristittyinä 

meidät on kutsuttu välittämään Jumalan siunausta ympärillemme. Voimia sinulle ja minulle siihen! 


