NettiPyhis 2015 huhtikuu
HYVÄ PAIMEN

Olipa kerran paimen jolla oli sata lammasta. Yksi lampaista oli nimeltään Päkä.
Joka päivä hyvä paimen vei lampaansa syömään rehevää ruohoa ja juomaan raikasta vettä purosta.
Illalla paimen toi lampaat takaisin kotiaitaukseen turvaan (mm. petoeläimiltä).
Päkä oli utelias nuori lammas. Välillä tie niitylle ja purolle kulki vaarallista, kivikkoista ja kapeaa
polkua pitkin. Välillä vilahti ruohotupsuja, joista oli hyvä haukkaista matkalla. Eräänä päivänä tällä
matkalla Päkä löysi juuri ihanan ruohotupsun ja pysähtyi sitä haukkaamaan. Ehtii hän tämän
haukkaista Päkä ajatteli. Sitten siitä näkyikin seuraava ruohotupsu ja Päkä ajatteli, että vielä tuo.
Samoin kävi seuraavan ruohotupsun kohdalla. Vielä sen Päkä ajatteli haukata. Mutta se oli
kauempana. Päkä huomasi sitten säikähtäen, että toiset olivat jo menneet. Hän oli jäänyt yksin.
Nopeasti Päkä yritti mennä perään, mutta mennessään polun reunaan jalat lipesivät ja Päkä liukastui
polulta. Polun vieressä oli piikkipensas jyrkänteellä, johon Päkä villoistaan tarttui. Surkeasti Päkä
alkoi määkiä.
Ilta alkoi hämärtyä ja Päkä tiesi että juuri nyt paimen laski lampaita. Huomaisikohan paimen
ollenkaan, että Päkä puuttui. Muita lampaita oli kyllä niin paljon, että entä jos paimen ei
huomaisikaan että hän puuttui. Päkää alkoi pelottamaan.
Aivan niin kuin Päkä oli ajatellut, paimen laski lampaitaan. ”Viki, Eedvartti, Piki, Lumi.. paimen
laski. Hän tunsi jokaisen lampaan nimeltä. ” 97,98, 99.. ” paimen laski. Silloin hän huomasi: ”Yksi
puuttuu. Päkä!” Paimen sulki lampaat aitaukseen turvaan ja otti paimensauvansa ja lähti heti
etsimään Päkää.
Paimen lähtee kulkemaan päivän reittiä pitkin huudellen Päkää nimeltä. Kuljettuaan jonkin aikaa
paimen tulee vihdoin lähelle sitä paikkaa missä Päkä on takertuneena. Päkä kuulee paimenen
huudon ja alkaa määkiä niin kovaa kuin pystyy. Hän tuntee oman paimenensa äänen. Ja niin
paimen löytää Päkän. Hän auttaa Päkän pois piikkipensaasta. Paimen ei välitä yhtään vaikka itse
haavoittuu pelastaessaan Päkää piikien seasta. Paimen ottaa iloiten Päkän syliinsä ja varovasti
poistaa jokaisen piikin ja sitoo Päkän haavat ja kantaa sen kotiin. Paimen on niin iloinen kun on
löytänyt Päkän, että päättää järjestää juhlat. Hän kutsuu naapuritkin juhlimaan, kun löysi kadonneen
Päkä lampaansa.

Jeesus kertoi tämän Hyvän Paimenen kertomuksen kuulijoilleen.
Hän varmastikin halusi kertoa sillä, että Taivaan Isä pitää meistä
huolta ja hän, Jeesus, on tämä Hyvä Paimen, joka tuntee meidät nimeltä.
Me saamme olla Taivaan Isän lapsia, joista
Hän pitää huolta, kuten Hyvä Paimen lampaistaan.

