HERRA ON MINUN PAIMENENI
Joh. 10:1-10
1. "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee
sinne muualta, se on varas ja ryöväri.
2. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.
3. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat
lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.
4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat
häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.
5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten
ääntä."
6. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen
puheensa tarkoitti.
7. Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen
lammasten ovi.
8. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät
ole heitä kuulleet.
9. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä
sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
yksi lauma ja yksi paimen.
11. Minä olen Hyvä Paimen. Hyvä Paimen antaa henkensä lammasten puolesta.
12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän
näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Niin susi ryöstää ja hajottaa ne.
13. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.
14. Minä olen Hyvä Paimen. Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän. Minä annan henkeni lammasten
puolesta.
16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun
tulee johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni. Niin on oleva yksi lauma ja yksi
Paimen.

Elämänjano - muistutus kadotetusta paratiisista
Ihmisellä on väkevä elämän jano. Hän haluaisi elää voimakasta, rikasta, tyydytystä
tuottavaa, mielekästä ja yltäkylläistä elämää. Sanalla sanoen onnellista elämää. Tämä
hänen elämän janonsa on seurausta siitä, että Jumala loi hänet alun perin elämään yhteydessään eli elämään itse elämän Lähteen kanssa, elämän virrassa. Kun hän kuitenkin
synnissään erossa Herrasta lähti tavoittelemaan Jumalasta riippumatonta elämää, hän on
tuomittu kyltymättömään elämänjanoon. Tämä jano on hänelle kuitenkin jatkuva muistutus
menetetystä paratiisista ja siis myös kutsu palaamaan Jumalan yhteyteen.
Ihmisen synnin ehkä järkyttävin piirre on siinä, että hän lähtee mieluummin etsimään
tyydytystä tälle janolleen muualta kuin parannuksessa ja uskossa Herraan Jeesukseen
tapahtuvassa paluussa Jumalan luo. Mutta mitä hän ikinä yrittääkin, hänen pohjaton
elämänjanonsa ei sammu eikä tyydy.
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Tyydytyksen etsintätapoja
Tavat, joilla eksyksissä oleva ihminen etsii elämäänsä tyydytystä voivat vaihdella laidasta
toiseen. Joku pyrkii hyvään ja siveelliseen elämään, toinen ponnistaa kaikkensa
yltääkseen tyydytystä antaviin työsuorituksiin, saadakseen tunnustusta ja arvonantoa.
Joku taas pyrkii etsimään mahdollisimman paljon myönteisiä kokemuksia taiteiden ja
harrastusten, matkustelun ja uusien virikkeiden parista. Joku luulee löytävänsä elämän aineellisesta hyvinvoinnista. Joku taas antautuu koko sielullaan uus-uskonnolliseen
mietiskelyyn tai mystisiin kokemuksiin löytääkseen elämän. Monenlaiset virvatulet
houkuttelevat: "Tule tänne, täältä löydät elämän!"
Joku lähtee nautinnon, huvittelun tai lihallisten himojen hillittömään tyydyttämiseen
löytääkseen todellisen elämän. Joku taas vaatii, että toisten ihmisten on kyettävä
täyttämään hänen rakkauden tarpeensa. Jollekin antautuminen yhteiskunnalliseen tai
poliittiseen toimeliaisuuteen voi olla yritystä elämän löytämiseen.
Onni pakenee
Kaiken tällaisen elämän etsinnän surkea tulos on kuitenkin aina sama. Elämä, sydäntä
tyydyttävä yltäkylläinen elämä, pakenee aina pois juuri silloin, kuin luuli sen kiinni
saaneensa. Etsintä jatkuu ja ponnisteluja tavoitteeseen pääsemiseksi joudutaan lisäämään. Lopulta väsymys ja masennus, turhautuneisuus ja katkeruus alkavat hiipiä
mieleen. Hetkeksi ne onnistutaan torjumaan uusilla yrityksillä, mutta lopulta joko alistutaan
siihen surkeaan tosiasiaan, että elämä ei nyt kertakaikkiaan kykene minulle tämän
enempää tarjoamaan tai sitten turvaudutaan valheellisiin kulisseihin: Annetaan edes
toisille sellainen kuva, että hyvin minulla pyyhkii, ja usein aletaan varsin pian uskoa itsekin
tämä oma valhe. Tai sitten turvaudutaan toiseen tyypilliseen itsepetoksen muotoon:
Olenhan kuitenkin ainakin vilpitön etsijä. On jotenkin hienoa, kun ei voi väittääkään
löytäneensä, sehän olisi perusteetonta itsekehua.
Miksi elän?
Jossakin sisimmässä nakertaa kuitenkin jatkuva eksyksissä olevan kysymys: "Mitä mieltä
koko tällä elämälläni oikein on? Mitä varten ylipäänsä olen tänne syntynyt?" Jumalasta
erossa olevan ja janoissaan erämaata laahustavan ihmisen tuntomerkki onkin juuri tuo kysymys: "Miksi elän?"
Tämä kysymys "Miksi elän?" on itse asiassa virheellinen ja väärä kysymys. Siihen
kätkeytyy valheellinen asenne, että ihminen ylipäätään voisi itse elää omaa elämäänsä.
Raamattu osoittaa, että et elä sanan varsinaisessa merkityksessä, ennenkuin olet
palannut Luojasi ja Lunastajasi yhteyteen. Ja kun olet päässyt Herran yhteyteen,
kysymyksesi ei enää olekaan, "miksi elän" vaan "kuka ja millainen oletkaan Sinä, joka
minut pelastit ja annoit minulle oman elämäsi". Kysymys muuttuukin siksi haluksi oppia
paremmin tuntemaan Vapahtajaa ja haluksi antaa elämänsä kokonaan Hänen käyttöönsä.
Vähän samaan tapaan kuin syvästi rakastuneen ihmisen kysymys ei ole "miksi elän",
vaan "ketä varten elän", pelastettukin suuntaa elämänsä rakasta Vapahtajaa kohti.
Jeesus on vastaus elämän janoon
Jeesus on vastaus elämän janoomme, mutta ei sillä tavalla, että Hän antaisi meille hyvät
neuvot ja ohjeet, siitä miten meidän tulisi elää rikasta elämää. Sen sijaan Hän julistaa:
"Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen elämä."
Herra Jeesus itse on omansa elämä. Henkilökohtainen Jeesuksen tunteminen, Hänen
rakkautensa ja Hänessä olevan turvan kokeminen, Hänen palvelemisensa on uskovan
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elämää. Elämää ei syvässä merkityksessä voi esiintyä erossa Hänestä. Elämä on henkilösuhdetta, rakkaussuhdetta, luottamussuhdetta Jeesuksen kautta taivaalliseen Isään.
Jeesus antoi elämänsä ristin kärsimyksiin, jotta me uskomalla Hänen uhriinsa pääsisimme
takaisin Jumalan yhteyteen, tähän rakkaussuhteeseen. Jeesus antaa myös oman ylösnousemuselämänsä sen ihmisen sydämeen, joka uskossa ottaa vastaan Hänen
armahtavan Sanansa.
Kristus elää minussa
Pelastettu ihminen ei ainoastaan elä Ylösnousseen Jeesuksen seurassa, vaan vieläpä
Pyhässä Hengessä Jeesus Kristus ottaa pelastetun omaksi asunnokseen siihen määrään
asti, että uskova saa Paavalin kanssa huudahtaa:
"Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka
on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal. 2)
Jeesus lupaa Pyhän Hengen, niille jotka uskovat Häneen sanoessaan:
"Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen
sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh. 7)
Lampaiden vaarat
Kun tekstissämme Jeesus vertaa itseään lammasten oveen ja samassa yhteydessä
sanoo olevansa Hyvä Paimen, Hän antaa myös realistisen kuvan siitä todellisuudesta,
jossa elämme. Hän osoittaa, että niinkuin lampailla on todelliset vihollisensa niin jokaisella
ihmiselläkin. Niitä eivät ole ainoastaan sudet ja muut villipedot, vaan myös
palkkapaimenet ja rosvot ja varkaat. Lampaiden vaarana on myös joutua eksyksiin ja
menehtyä ravinnon ja juomaveden puutteeseen.
Lampaan heikkous
Lammas on eläin, joka on täysin riippuvainen paimenesta. Se on täysin puolustuskyvytön
villipetoja vastaan aivan niinkuin Herrasta erossa ihminenkin on synnin, kuoleman ja
perkeleen vallan armoilla.
Lampaalla ei ole vaistoja, joilla se löytäisi kuivien maitten keskeltä ravintoa tai juotavaa
kauempaa, se on täysin riippuvainen siitä, että paimen johtaa sitä niittyjen ja purojen
varrelle. Ihminen ei ilman Herraa voi löytää tyydytystä elämäänsä. Herra johdattaa hänet
todelliseen vapauteen ja tyydyttää kaikki hänen todelliset tarpeensa.
Lammas ei myöskään kykene eksyksiin jouduttuaan koiran tavoin löytämään tietä
laumansa luo takaisin. Eksyksiin jouduttua sen ainoa toivo on siinä, että paimen lähtee
sitä etsimään lammaskoirineen. Paimen joutuu sitä koiran kanssa jäljittäessään
käytännössä kulkemaan täsmälleen saman reitin, minkä lammaskin. Vain Hyvän
Paimenen etsivä rakkaus, joka vei Hänet antamaan henkensä lammasten edestä,
kulkemaan koko meidän tiemme synnin kauhean velan maksaen, voi meidätkin palauttaa
Hänen luokseen.
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Lampaan vahvuus
Lammas on kuitenkin eläin, joka tuntee paimenensa ja osaa erottaa hänet vieraista. Sen
se tekee paimenen puheen perusteella. Samalla tavalla Jumalan lapsi tuntee Jeesuksen
Hänen puheensa perusteella. Pyhä Henki hänen sydämessään on sopusoinnussa
Raamatun kautta kuuluvan Hyvän Paimenen äänen kanssa. Sen sijaan kun palkkalaiset,
uskonnolliset ym harhaopettajat, jotka julistavat muuta kuin evankeliumin totuutta
tunnistetaan vieraiksi ja heitä kavahdetaan. Vailla Jeesusta oleva maailma taas tervehtii
näitä palkkapaimenia usein vapauttavan uuden uskonnollisuuden tuojina. Mutta hädän tullen ihmiskeskeinen uskonnollisuus romahtaa ja palkkapaimenet vetäytyvät vastuusta.
Turvattu ihminen
Hyvän Paimenen lammashuoneessa lammas tietää olevansa myös turvassa varkaiden ja
rosvojen hyökkäyksiä vastaan. Kuoleman voittanut Jeesus Kristus kykenee suojelemaan
omansa sielujen varkaan, perkeleen, hyökkäyksiä vastaan siihen määrään asti, että
Herran oma saattaa laulaa Daavidin kanssa:
"Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen."
Jeesus on ovi
Tekstimme huipistuu Jeesuksen sanoihin: "Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee
sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen."
Jeesuksen ajan lammastarhaa ympäröivät korkeat muurit ja niihin johti sisälle vain yksi
pieni aukko. Aukosta mahtui lammas juuri ja juuri sisään ja ihminen vain kontaten.
Aukossa ei ollut yleensä avattavaa ovea, vaan paimen itse asettui yöksi nukkumaan
oviaukkoon. Näin yksikään lammas ei päässyt tarhasta ulos muuta kuin paimenen yli eikä
yksikään peto tarhaan muuten kuin paimenen ruumiin yli. Näin Paimen oli itse myös ovi.
Raamatullisessa kielenkäytössä Paimen kuvaa kuninkuutta. Vertauksellaan Jeesus osoitti
siis, että Hän on Jumalan turvallisen Valtakunnan Kuningas ja samalla ainoa tie siihen
sisälle. Yksikään ei voi päästä elämään ja pelastukseen sisälle muuten kuin Jeesuksen
kautta. Kun tunnustat syntisi ja hylkäät ne väärinä, Jeesus sanoo: "Sinun syntisi maksoin
verelläni, saat kaikki syntisi ja oman tien kulkemisesi anteeksi, ja saat käydä nyt sisälle
minun Isäni valtakuntaa." Kun Hän Kuninkaallisella arvovallallaan avaa sinulle oven, niin
tiedä, olet turvassa, olet vihdoin löytänyt todellisen elämän ja vapauden, vapauden, joka
ei merkitse oikeutta tehdä mitä mieleen juolahtaa, vaan vapauden seurata Herran ääntä
ja vapauden palvella Häntä.
Kenellekään ihmiselle ei ole mitään muuta tietä pelastukseen, kuin tuleminen Jeesuksen
luo. Hän on ovi, ahdas portti, josta ei pääse lävitse muuten kuin kontaten eli nöyrtymällä
tunnustamaan, että minä olin väärässä ja Herra oikeassa ja tunnustamalla, että ilman
Herraa hukun.
Avoin ovi
Mutta Jeesus-ovi on tänään selkosen selällään. Yhtään ainoaa, joka tulee valoon ja
tunnustaa kaikki salatut syntinsä ja pyytää päästä armosta ja pelastuksesta osalliseksi,
Hän ei heitä ulos. Ovi on auki kaikille elämänjanoisille, jotka pyytävät elävää vettä
Jeesukselta.
Jeesus-ovi on myös "katutason" ovi. Yhtään valmistavaa askelta ylemmäs tai parempaan
elämään Sinun ei tarvitse ottaa päästäksesi Jeesus oven luo. Hänen luokseen saat tulla
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sellaisena kuin olet. Mutta Hän ei jätä Sinua sellaiseksi mitä olet. Hän puhdistaa sydämesi
synnistä ja syyllisyydestä. Hän antaa Sinulle itsensä ja elämänsä, iankaikkisen elämän.
Saat astua pelastettujen valtakuntaan.
Sisään ja ulos
Jeesus vie sitten laumansa myös ulos lammastarhasta. Hän antaa niin yltäkylläisen
elämän lampailleen, että he voivat jakaa siitä niille, jotka eivät vielä Ylipaimenta tunne.
Hän johdattaa laumansa taisteluun, merkilliseen taisteluun, jossa Hän sanoo vievänsä
meidät lampaansa kuin sutten keskelle. Mutta siinä taistelussa, joka käydään
evankeliumin sanalla ja rakkauden teoilla, jotta kaikkialta maailmasta saataisiin kootuksi
pelastettujen lauma, Hän huolehtii omalla läsnäolollaan ja kuninkaallisella vallallaan, että
lauma varjeltuu lopulliseen taivaalliseen voittoon asti.
Perille pääsevä ostolauma
Ylösnoussut Kuningas vie oman "ostolaumansa" perille - lauman, jonka Hän on omalla
kalliilla verellään ostanut vapaaksi synnin ja kuoleman ja perkeleen vallasta. Hän ei jätä
yhtään laumasta eksynyttä pois matkasta, vaan etsii kadonneet, sitoo haavoittuneet ja
kantaa väsyneet olallaan.
Vastenmielinen lammasvertaus
Luonnollisessa tilassa olevaa suomalaista kuva lampaasta ja laumasta ei välttämättä
kiinnosta. En halua olla mikään lauhkea lammas, jonkinmoinen laumasielu. Haluan
mieluummin itse kulkea oman tieni, avata tien eteenpäin ja raivata elämääni tulevat
vaikeudet itse tieltäni. Haluan elää voimakasta ja ehjää elämää. Näin ylevästi osaamme
perustella omaa ylpeyttämme ja suuruudenhulluuttamme. Tarvitaan aimo annos nöyryyttä
suostua heikoksi lampaaksi, joka ei oikeastaan ymmärrä omista asioistaankaan juuri
mitään. Mutta Ihmisen suurinta sokeutta onkin se, että hän kuvittelee ymmärtävänsä
oman elämänsä asiat oikein, vaikka hän olisikin tullut jo huomaamaan jotain omasta
moraalisesta heikkoudestaan ja tunteittensa ailahteluista. Vasta se, joka nöyrtyy
tunnustamaan koko sokeutensa, löytää avun ja löytää Hyvän Paimenen.
Japanilaisen miehen nöyrtyminen
Juttelin Japanissa erään ikäiseni miehen kanssa. Hän kertoi, miten vuotta aikaisemmin
hän unettoman yön sisäisten kamppailuiden jälkeen joutui sanomaan Jumalalle: "Ota minun elämäni hallintaasi, en selviä ilman Sinua." Toistakymmentä vuotta oli Herra jo
vetänyt häntä puoleensa. Kristitty rouva oli kertonut Hänelle Jeesuksesta, hänen syöpään
sairastunut ja viiden vuoden sairastamisen jälkeen kuollut pikkusisarensa uskoon
tuleminen ja ihmeellinen rauha kuoleman edessä oli puhutellut häntä. Herra oli tarttunut
myös hänen omaan terveyteensä. Sairaalassa hän oli myöntänyt, että kyllä Jumala siellä
jossain on, mutta hän haluaa päättää omista asioistaan itse. Vihdoin kun tämän
kyvykkään miehen omat laskelmat pettivät liiketoimissa - hän ei osannut ottaa
laskelmiinsa liikekumppaniensa syntisyyttä ja tuli pahasti petetyksi - hänen silmänsä
avautuivat näkemään myös oman syntisyytensä. "En kykene raivaamaan itselleni omaa
tietäni, Herra tule Sinä minun hallitsijakseni." Yllätyksekseen Hän saikin kohdata Hyvän
Paimenen rakkauden ja huolenpidon aivan käytännöllistä elämää myöten. Kävi ilmi, että
Herra osaa hoitaa hänen työ- ja talousasioitaan paremmin kuin hän itse. Hän alkoi käydä
säännöllisesti kirkossa ja raamattuopetuksessa ja hänet kastettiin. Myös hänen silloin 16vuotias poikansa päätti lähteä isänsä viitoittamalle tielle taivasten valtakunnan lapsina.
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Itse hän on huomannut hämmästyksekseen, että Jumalan Sana on alkanut muuttaa
hänen elämäänsä.
Hallintavallan antaminen sille Herralle, joka on meitä Golgatan ristille asti rakastanut eli
suostuminen Hänen lampaakseen ja Hänen laumaansa, oli uskon alku ja uuden elämän
lähtökohta. Vain Herra Jeesus Kristus kykenee tyydyttämään elämän janon.
Kysymys Sinulle
Tänään Sinulta kysytään: Oletko Sinä jo sisällä Herran laumassa ja Hänen yltäkylläistä
elämästään osallinen? Ellet ole, käy tänään syntisi tunnustaen ja kaikkine asioinesi
Herran luo, Hän odottaa Sinua, Hän ottaa Sinut omakseen, Hän vie sinut yltäkylläiseen
elämään. Mutta muista, että milloinkaan et tule mitään toista tietä elämään löytämään kuin
sen, että syntisi tunnustaen käyt Herran luo. Vain Jeesus on ovi.
Jos olet jo päässyt Herran ostolaumaan, niin nosta katseesi Herraan. Katso millainen Hän
on, muista, ketä sinä saat palvella "ojentaessasi vaikka vain lasillisen kylmää vettä Herran
omalle". Herra tuntee Sinut ja huolehtii tarpeistasi. Lähde Hänen kanssaan ulos viemään
sanaa todellisesta elämästä lähelle ja kauas.
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