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Kälviän Evankeliumijuhla 2010 
Helvi Syrjälä 
2.7. klo 19.00 
 
 
Hyvä Paimen antaa henkensä lammasten edestä 
 
Armo ja rauha lisääntyköön meille Isän Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
tuntemisen kautta!  

Miksi kristitty väittää Jeesusta ainoaksi tieksi Jumalan yhteyteen? Miksi valitsimme Kälviän 
Evankeliumijuhlan julisteeseen kastevedestä märän, ristin muotoisen tien kohti taivasta?        
Vastaan lukemalla Jeesuksen omia sanoja Johanneksen evankeliumista.  (Joh. 10: 9-16.)  

Tiedämme, että ovesta päästään sisälle kotiin. Ikkunasta sinne tullaan tihutöihin ja 
tuhoamaan kallisarvoista omaisuutta. Kuulithan juuri Jeesuksen sanat: Hän on ainoa ovi 
kotiin. Ainoastaan hänen kauttaan pelastuu, pääsee sisälle lammastarhaan Isän luo! 
Taivaan Isällä ei ollut muuta vaihtoehtoa voittaa varkaan ja suden ihmistä orjuuttava valta!  

Hajoittaja-suden, tuhoajan vankeina me emme pysty rakastamaan lähimmäistämme ilman 
ehtoja, saati Jumalaa yli kaiken. Vai rakastatko sinä Jumalaa ja lähimmäistäsi enemmän 
kuin mitään muuta? Madaltamalla vaatimusten rajoja voimme näennäisesti onnistua, mutta 
silloin unohdamme lain saarnan: ”joka on syypää yhdessä kohden, on syypää kaikkeen”. 
Ennemmin tai myöhemmin meitä Jumalan edessä kohtaa konkurssi.  

Viime kädessä varas ja susi tahtoo tappaa vankinsa. Jeesus tahtoo antaa yltäkylläisen 
ikuisen elämän. Siionin Kanteleen sanoin hänen ”sylissänsä hauska olla on. Kaiken mitä 
tarvitsen hän antaa”. ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä 
olen se Hyvä Paimen. Hyvä Paimen antaa henkensä ystäviensä edestä”, vakuuttaa meille 
Jeesus. 

Ystävät, oikealla Hyvällä Paimenella on aina haavat ja ne tulivat hänen ”ystäviensä 
huoneessa”.  Meidän sanamme, ajatuksemme, itsekkäät tekomme ja laiminlyöntimme 
veivät Jumalan Pojan ristille. Niin korkean hinnan Taivaan Isä maksoi puhdistaakseen 
meidät aivan kokonaan synnin liasta ja raatelevan suden aiheuttamista haavoista. 
Nähdessään, että me kaikki vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, hän heitti Poikansa 
päälle kaikkien meidän syntivelkamme.  

Hyvän Paimenen veri vei velat, mistä Siionin Kannel laulaa kauniisti: ”Syntini ja kuormani 
hän kantoi, ikuisesti vapaa olla saan. Uhrikseni itsensä hän antoi, autuas nyt olen 
omanaan.” Jeesuksessa tuhoaja kohtasi voittajansa. Kun Pyhä Henki saa kirkastaa, että 
kaikki Jeesuksen sovittamat synnit sisältävät myös minun syntini, silloin aukeaa tosi ilo 
tällaisen Vapahtajan. tuntemisesta! 

Taivaan Isä ehti ensin Golgatalla. Siksi taivaan ovi on sepposen selällään ja Hyvä Paimen 
tuntee omansa. Paljon ennen sinun suorittamistasi Taivaan Isä ehti jo kasteessasi. Siinä 
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hän tunsi sinut ja minut nimeltä. Siinä sait Hyvän Paimenen ristinkuoleman ja 
ylösnousemuksen tähden omistaa Jumalan lapseuden. Jeesus lupaa, että kukaan ei voi 
riistää hänen omiaan hänen Isänsä kädestä. 

Mutta mitä jos susi on päässyt ajamaan meidät pois kotitarhasta? Ystäväni, oletko sinä tai 
olenko minä juuri nyt kadonnut tai eksynyt lammas? Olemme hyvällä paikalla, silloin kun 
kyselemme, saanko minäkin kuulua HP:n lammaslaumaan ja mistä oikein voin tuntea 
hänet. Raamatun sanasta hänet tunnet. Siinä hän yhä etsii kadonnutta. Yhä hän jättää ne 
99, kun yksi on kadonnut, menee ja etsii niin kauan, että kadonneen lampaansa varmasti 
löytää! Tahdothan sinäkin ystävä tulla Jeesuksen etsittäväksi ja löydettäväksi? Ole hyvä, 
tartu Raamattuusi ja lue, mitä hän omilleen lupaa. Tule kuulemaan Jumalan sanaa 
hengellisiin tilaisuuksiin; näilläkin juhlilla hän kutsuu meitä. Uskalla antaa sinun tähtesi 
haavoille lyödyn paimenen sinun haavasi sitoa ja sinut parantaa. 

Jos ajattelet, että tämä kutsu ei voi koskea niin suurta syntistä kuin sinä olet – tai jos 
ajattelet, vieläkö Isä ottaa vastaan tällaisen syntisen, joka tänäkin iltana joutuu 
tunnustamaan, miten minä Herra taas kompuroin – muista, että et katso itseäsi vaan ristillä 
juuri sinun tähtesi riippunutta Vapahtajaa. Hän vakuuttaa sanassaan: ”Kadonneet minä 
tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa”. Ystävät, 
tuhlaajalapselle Isän syli on aivan auki!  

Täällä Kälviän Evankeliumijuhlassa Jeesuksen risti näkyy. Risti näkyy Keniaan, Japaniin, 
Sambiaan asti, aivan kaikkialle.  

Risti näkyy kauas. Annathan sen näkyä sinun sydämeesi asti! 

Amen. 

 


