
Saarna Rauman Pyhän Ristin kirkossa 11.4.08, Nuorten messussa 

Saarnateksti: Johannes 21: 15-19 

 

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä 

toiset?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani." 16 Sitten 

hän kysyi toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet 

minulle rakas." Jeesus sanoi: "Kaitse minun lampaitani." 17 Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika, 

olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko minä sinulle rakas?", 

ja hän vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani. 18 Totisesti, 

totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää 

toinen, joka vie sinut minne et tahdo." 19 Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: 

"Seuraa minua."  

 

Tiedätkö millaista on paimenen työ?  Tiedätkö miten lampaita paimennetaan? Minä en tiedä. 

En ole koskaan ollut lammaspaimenena. Ja veikkaan, ettet sinäkään. Tuo lukemani 

Raamatun teksti, jossa Jeesus sanoo itseään hyväksi paimeneksi, on aihepiiriltään meille 

tämän päivän ihmisille siis aika vieras. Mitäpä me nykyihmiset enää tietäisimme 

lammaspaimenen hommasta?  

 

Mutta eräästä toisenlaisesta paimenen hommasta tiedän sitä vastoin hyvinkin paljon. Osaatko 

arvata minkälaista paimentamista tarkoitan? No tietenkin cowboy:n työtä. Tiedän hyvinkin 

paljon noista Texasin miehistä, upeista tyypeistä joilla on allaan komea hevonen, vyötäisillään 

colt-pistooli ja päässään leveälierinen upea stetson-hattu. Jo pikkupoikana tiesin conboyn 

hommasta lähes kaiken. Olinhan Hopeanuoli-lehden kestotilaaja. Myöhemmin tilasin sitten 

Tex Willeriä ja katsoin kaikki mahdolliset lännenelokuvat mitä televisiosta näytettiin ja 

videovuokraamosta löytyi. Cowboyt, lehmien paimentajat, ovat siis minulle tuttuja. 

  

Jeesus sanoo itseään hyväksi paimeneksi. Saadaksemme siis selville mitä Jeesus tällä 

tarkoittaa, meidän täytyy miettiä, millainen on hyvä cowboy.  

 

Cowboyn työhän oli sitä, että hän ajoi karjalauman etelästä, Texasista, 2000 kilometrin 

päähän pohjoiseen, johonkin isoon kaupunkiin.  

 

Cowboyn tehtävänä oli pitää huolta, että karjalauma pysyy tiellä, ei eksy, ei tuhoudu matkan 

vaaroihin, ja että se pysyy koossa. Näinhän Jeesuskin tekee. Hän pitää laumansa, siis kristityt, 

tiellä. Sillä tiellä joka vie Isän Jumalan luo. Hän pitää opetuksillaan huolta että tie pysyy 

näkyvissä.  

 



Cowboyn tehtäviin kuului myös pitää huolta, että karja saa tarpeeksi levätä ja että karja saa 

tarpeeksi ruokaa ja juomaa, jotta se jaksaa kulkea tiellä. Jumalanpalvelus on nimenomaan 

lepopaikka. Saamme kaikki tänäkin iltana levätä Jumalan edessä ja ladata henkisiä ja 

hengellisiä akkujamme. Jumalanpalveluksessa saa myös leipää ja viiniä. Ne on tarkoitettu 

voimistamaan meitä hengellisesti, jotta emme uuvu vaelluksellamme. 

 

Sudet, puumat ja karjavarkaat uhkasivat alati karjalauman turvallisuutta. Cowboy suojeli 

laumaansa tämän tyyppisiltä kohtalokkailta vaaroilta. Annan sinulle tehtäväksi itse miettiä, 

ketkä sinun elämässäsi on niitä susia, puumia ja varkaita, jotka uhkaavat fyysistä, henkistä ja 

hengellistä hyvinvointiasi.  

 

Vaarallisin paikka preerialla oli kuitenkin vuolaan joen ylittäminen. Joki on kuin elämässä 

kohdattavaksi tuleva kriisi.  Ja kun jonkun kriisin kokee, on luottamus Jumalaan koetuksella. 

Kriisissä, siis jokea ylittäessä, on Jeesus sinun tukenasi. Virtaavaa vettä ja kosken kuohuja 

vastaan taistellessasi, et ehkä meinaa huomata sitä, että Jeesus ui joessa kanssasi kuin 

hengenpelastaja. Mutta mitä tarkemmin kriisiäsi pystyt ja jaksat havainnoida, sitä 

varmemmin Jeesuksen läsnäolon huomaat. 

 

Jeesus on siis meidän elämämme hyvä cowboy, hän on hyvä paimen joka suojelee ja pitää 

meistä huolta.  

 

Jeesus on vielä siitä ihmeellinen cowboy, että hän haluaa ja pystyy tekemään sinustakin 

cowboyn. Hänen avullaan koet muodon muutoksen naudasta cowboyksi. Jostain syystä Jeesus 

nimittäin haluaa, että ihmiset suojelisivat, tukisivat ja auttaisivat toinen toisiaan. Aina kun 

suojelet, tuet ja autat, muutut cowboyksi, et ole enää pelkkä nauta. Kun teet hyvää, olet 

sankari, muutut ihmiseksi joka säteilee iloa, hyvää itsetuntoa ja rohkeutta ympärilleen. 

Ryhtisi paranee, piirteesi tulevat ylväämmiksi, Clint Eastwood ei ole mitään sinun rinnallasi.  

 

Ryhtyessäsi cowboyksi, Jeesus myös varustaa sinut kuin cowboyn. Jeesus tulee stetsoniksi 

päähäsi, stetsoniksi, joka suojaa kuumalta auringonpaisteelta ja kylmältä sateelta, Jeesus 

tulee suojahuiviksi kaulaasi, huiviksi, joka suojaa hengitystä hiekkamyrskyssä. Ja Jeesus 

vahvistaa kykyäsi rakastaa eli antaa sinulle lasson, joka vetää väsyneitä ja rikkoutuneita 

ihmisiä puoleensa. 

 



Kun olet cowboy, tulet myös useasti putoamaan satulasta ja siten muuttumaan taas naudaksi. 

Mutta silloinkin sinulla on turvana hyvä paimen joka suojelee, tukee ja auttaa. Suojelee, 

tukee ja auttaa.  

 


