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Kristuksessa rakas veljemme Richard Ondicho ja hyvä läsnä
oleva seurakunta! Tänään meillä on hyvän paimenen sunnuntai.
VT:n tekstinämme on Ps 23.
1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään;
virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 3. Hän
virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle
nimensä tähden.
4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani;
sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. 5. Sinä
valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on
ylitsevuotavainen.
6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken
elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni
loppuun asti.
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Sinä Richard olet joutunut jakamaan sisimmässäsi saman
kokemuksen lähetyssaarnaajien kanssa. Sinulla on täällä maan
päällä kaksi kotimaata: Syntymämaasi Kenia, jonka kielen
taidat kaikkia vivahteita myöten. Toinen kotimaasi on puolisosi
synnyinmaa, Suomi, jossa varsinkin alussa tulit varmaan usein
myös väärin ymmärretyksi. Olet joutunut kantamaan samaa
tuskaa, mitä jokainen lähetyssaarnaaja joutuu kokemaan
vieraan kulttuurin keskellä.
Ps 23 on täynnä rohkaisun sanoja. Se jakaantuu johdanto- ja
päätösjakeen lisäksi kahteen osaan. Otan siitä nyt esille vain
yhden ajatuksen. Mutta ennen sitä:
Daavid, Hyvä Paimen-psalmin kirjoittaja, paimensi isänsä
lampaita samalla kedolla, jolla 1000 vuotta myöhemmin enkeli
ilmoitti Jeesuksen eli Hyvän Paimenen syntymästä.
Daavid oli itse paimen ja paimenen poika. Tässä hän ei puhu
kuitenkaan paimenena, vaan lampaana, yhtenä Hyvän
Paimenen lauman jäsenenä.
1. Psalmin ensimmäinen osa kuuluu
"Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien
vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni.
Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden." (Ps 23:2-3).
Jakeet 2-3 kuvaavat lammasta Palestiinan talvessa. Lähi-idässä
talvi on sadeaikaa, jolloin luonto on vihreää myös alavilla
mailla. Tuolloin lauma laidunnetaan kotinurkilla.
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Päiväksi lauma viedään niityille syömään ja juomaan. Yöt
lauma on kotitarhassa. Kaikki tapahtuu talven aikana lähellä
kotia.
Paimen on suurimman osan ajasta sisällä, pois lauman
näköpiiristä. Siksi lammas kertoo paimenestaan ikään kuin
poissa olevana Hän-muodossa. Lammas kertoo aidan toisella
puolella oleville pahan paimenen lampaille, millainen Paimen
hänellä on.
2. Psalmin toinen osa kuuluu
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi
mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja
sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän
minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni
öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen." (Ps 23:4-5).
Jakeet 4-5 kuvaavat lammasta Palestiinan kesässä. Lähi-idän
kesä on kuumaa, sateetonta ja kuivaa aikaa, jolloin alavilla
kotinurkilla ruoho on kuivunutta ja kulottunutta. Silloin lauma
kokee uuden vaiheen. Se viedään kesäksi vuorille ja ylängöille.
Tuolloin paimen on toisin kuin kesällä, koko ajan yhdessä
lauman kanssa. Siksi tämä jakso on kirjoitettu Sinä-muodossa.
Tässä lammas puhuu Paimenelle itselleen. – Rakas Richard,
täällä synnyinmaastasi kaukana Hyvä Paimen on luvannut olla
joka päivä sinun kanssasi. Näin lupaa Hyvä Paimen -psalmi ja
näin Hän lupaa myös lähetyskäskyssään.
4. Psalmin päätösjae
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"Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja
minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti." (Ps
23:6).
Hyvän Paimenen lampaat ovat päässeet takaisin kotiin. Ne
seisovat nyt aidan luona ja kertovat huonompiosaisille
naapureilleen aidan toiselle puolelle, miten hieno vuosi heillä
on ollut Hyvän Paimenen hoidossa.
Päätös
Veljemme Kristuksessa, Richard Ondicho, siunaamme sinut
tänään työhön, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on Kristuksen
evankeliumin julistaminen ihmisille sekä yksityisesti että
saarnaamalla julkisesti Kristuksesta Jeesuksesta meidän
Herrastamme täällä Helsingissä. Tehtäväsi on Jumalan lasten
ruokkimista ja hoitamista Kristuksen evankeliumilla niin, että
he olisivat valmiita kanssasi myös palveluksen työhön
Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
Hyvä Kristuksen seurakunta, kohottakaa katseenne rohkeasti
rukouksessa suuren Vapahtajan puoleen. Kantakaa myös
pastorianne ja hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja
tukekaa häntä kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin
mielin voisi toimia Jumalan sanansaattajana keskellänne, se on:
saarnata sanaa ja hoitaa sakramentteja Kristuksen asetuksen
mukaisesti ja niin täyttää sen tehtävän, johon hänet nyt
siunataan.
Amen.

