
Tuhlaajapoika, Luuk. 15: 1-3, 11-32 
(kuvat, Jumala pelastaa, Lastenmissio) 

 

Johdanto: 

Kaksi poikaa sai karkkia, toinen söi omat heti ja mankui sitten toiselta. Oikein? 

Jeesus kertoi kerran tarinan pojasta, ja hänen isästään... Tai oikeastaan tällä isällä oli kaksi poikaa.  

 

Kuva1 

Nuorempi pojista tuli isänsä luo ja pyysi: 'Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi.'  Eli, anna minulle ne 

rahat, jotka saisin sitten, kun sinä kuolet. Haluan saada ne nyt, en halua odottaa, siihen asti, kun kuolet. 

Mitä isä ajatteli? Isästä on täytynyt tuntua todella surulliselta. Näinkö minun rakas poikani minulle puhuu… 

Heillä oli hyvä koti ja palvelijoita. Poika oli saanut hyvää ruokaa ja vaatteita. Nuorempi poika halusi nyt myös 

hänen rahansa, jotka oikeasti oli perintörahoja, sitten kun isä oli kuollut. Hän halusi lähteä kotoa, tehdä mitä 

itseä huvitti, lähteä omille teilleen. Pojalle ei kelvannut elämä isän luona, vaan hän ajatteli osaavansa itse 

paremmin. 

 

Isä muistuttaa kovasti Jumalaa. Jumala on niin hyvä meille. Mitä Jumala on sinulle antanut? 

Meillä on paljon kaikenlaista hyvää, koska Jumala on hyvä ja ystävällinen. Emmekö me kaikki haluakin 

rakastaa ja totella tällaista ystävällistä, hyvää Jumalaa? Ja elää aina Jumalan kanssa? 

 

Ei, emme me halua. Raamatun mukaan:”… Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen” (Jes. 53:6). Tämä 

tarkoittaa sitä, että vaikka Jumala onkin ollut hyvä sinulle, yhä edelleen usein kuljet omaa tietäsi, et Jumalan 

osoittamaa tietä.  Olet tottelematon Jumalalle, koska olet syntinen ihminen ja synti vaikuttaa sinussa. Jumala 

tietää, mikä on meille parhaaksi ja haluaa meidän olevan onnellisia ja siksi hän on antanut ohjeet, jotka 

suojelevat meitä. Hän kehottaa Raamatussa meitä tottelemaan vanhempiamme. Samoin hän kehottaa meitä 

puhumaan totta. 

 

Kuva2 

Surullisena isä antoi pojalleen rahat, minkä jälkeen poika lähti menemään. 

”Menen johonkin kaukaiseen maahan”, hän ajatteli. ”Minulla tulee olemaan hauskaa ja voin tehdä, mitä ikinä 

haluan. Mahtavaa, kun ei ole ketään vieressä koko ajan sanomassa, mitä saa tehdä ja mitä ei, ei ketään 

jankuttamassa, mikä on oikein tai väärin. Voin tehdä kaikkea, mitä itse haluan. Vähänkö onnellista!” 

 

Oletko sä onnellinen, jos saat niin paljon karkkia kuin haluat? > karkkitehtaassa vierailulla saa, mutta kukaan 

ei jaksa kauan. 

 

Hiljaa ja suruissaan isä katseli poikansa lähtöä. Hänen rakas poikansa oli lähdössä omille teilleen, ja isä aavisti, 

että pojalla tulisi olemaan edessään kovat ajat. Hän tähyili kauan poikansa perään, kunnes tätä ei enää 

näkynyt. Poika oli tiessään. Mutta poika mietti muita asioita. Hän oikein odotti tulevia aikoja – uusia 

kokemuksia ja ystäviä. Ehkä hän voisi rikastuakin! Hän ajatteli elämän olevan hallinnassa. 

 

Kuva3 

Kaukaisessa maassa hän huomasikin saavansa uusia ystäviä. Nämä ystävät auttoivat häntä hyvin mielellään 

rahojen tuhlaamisessa. Heidän seurassaan hän alkoi syödä liikaa, juoda liikaa ja tehdä monia vääriä asioita. 

Hän oli kaukana isästään ja teki nyt sellaista, mikä olisi saanut isän hyvin murheelliseksi. Raamattu sanoo, 

että poika eli holtitonta elämää.  

Sinä ja minä ollaan kuin tuo poika, kun kuljet omia polkujasi, toimit tavalla, joka ei miellytä Jumalaa. Silloin 

kun valehdellaan, puhutaan rumia, tehdään asioita mitkä on vastoin Jumalan tahtoa tms. Joskus ne voi tuntua 



hyvältä ja kivalta, mutta vain hetken… Synti pitää sinut kaukana Jumalasta, aivan kuten tämä poika oli 

kaukana kotoaan.  

 

Poika kuvitteli elämänsä olevan hyvin hauskaa. Ei kestänyt kuitenkaan kauan, kun kaikki hänen rahansa olivat 

loppuneet. Ystävätkin kaikkosivat saman tien. Kukaan ei välittänyt auttaa häntä. > onko sellainen tosi ystävä? 

>Jeesus haluaa olla jokaisen tosi-ystävä, joka ei lähde luota vaikka kaikki ois pielessä. 

 

Pojan tilanne alkoi käydä yhä huonommaksi. Maahan tuli nälänhätä ja pian ihmisillä ei ollut tarpeeksi ruokaa 

syödäkseen. Ruoka kallistui ja sitä oli vaikeata saada. Hänen tuli nälkä. Pian hänen hyvät vaatteensakin 

alkoivat rähjääntyä, ja hänen täytyi myydä kaikki tavaransa. Mitään ei jäänyt jäljelle. ”Ehkä löydän jotakin 

työtä ja voin ansaita vähän rahaa”, hän ajatteli. Mutta ainoa tarjolla oleva työ oli sikojen ruokkiminen 

maatilalla. Poika oli juutalainen ja juutalaiset eivät yleensä olleet missään tekemisissä sikojen kanssa, sikoja 

pidettiin saastaisina.  

 

Kuva4 

Miten hän olikaan häpeissään! Päivä toisensa jälkeen hän katseli, kuinka siat söivät. Hänellä oli niin kova 

nälkä, että hänen teki mieli sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu, hän ei kelvannut edes ”siaksi”. 

Jos asiat eivät muuttuisi, hän kuolisi nälkään. Poika oli lähtenyt kulkemaan omia teitään ja oli kaukana 

isästään.  Oma tie ei ole paras – sen poika tuli huomaamaan. 

 

Siat röhkivät ja haisivat! Poika varmaan inhosi niitä! Hän alkoi ajatella kotiaan. Hän muisteli kotitaloa, 

palvelijoita ja perhettään. Hän ajatteli kaihoten kaikkea sitä ruokaa, mitä kotona oli tarjolla, kun hän oli 

nääntymässä nälkään. Katsoessaan sikoja hän häpesi itseään ja elämäntapaansa. Silloin hän sanoi itselleen: 

”Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. 

En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon” (Luuk. 15:18-

19). 

 

Kuva5 

Ja niin poika lähti kotiin jättäen taakseen siat, maatilan ja tuon kaukaisen maan. Enemmän kuin mitään muuta 

hän halusi palata takaisin kotiin. 

 

Synti erottaa minut ja sinutkin Jumalasta. Ja on hyvä miettiä, että halutako elää Jumalan kanssa vai erossa 

hänestä. Haluatko tunnustaa virheesi ja katua sitä, ja kulkea sitten sitä tietä, mikä on hyvä. 

 

Poika halusi palata isänsä luo ja jätti kaukaisen maan ja lähti kotia kohden. Mitä luulette, että mitä hän 

pohdiskeli matkalla? ”Mitähän isä sanoo? Ottaako hän minut takaisin? Voiko hän koskaan antaa minulle 

anteeksi? Olen ollut niin typerä!” Mahtoiko hän olla jännittynyt ja hermostunut taivaltaessaan jalkapatikassa 

tietä pitkin, joka toi hänet askel askeleelta yhä lähemmäs kotia? 

 

Vaikka hän oli vielä kaukana, isä näki hänet. Isän on täytynyt tähyillä ja toivoa, odottaa, poikansa paluuta. 

Kaukana horisontissa näkyi rähjääntynyt ja likainen hahmo tulossa isää kohti. Kun hahmo tuli lähemmäksi, 

isä tajusi, että kyseessä oli hänen oma rakas poikansa! Ottiko isä poikansa vastaan? Miten? 

 

Kuva6 

Avosylin isä juoksi poikaansa vastaan ja armahti hänet. (isä häpäisi sillä itsensä, että juoksi) Isä halasi ja suuteli 

poikaa itkien samalla ilosta. ”Isä”, itki poikakin, ”minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En 

ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi” (Luuk. 15:21). 

 



Isän vastaanotto oli sellainen, ettei siinä sanoja ei tarvittu. Poika ymmärsi, ettei hänestä tulisi palvelijaa, sillä 

hän oli poika!” Hän tiesi tehneensä väärin, mutta menneitä syntejä ei käytettäisi häntä vastaan. Kaikki oli 

annettu anteeksi ja unohdettu! Ei hän ansainnut sitä, mutta näin asia oli. Mikä riemullinen kotiinpaluu! 

 

Kuva7 

Mitä isä sitten teki? Hän sanoi palvelijoilleen:  Luuk: 15:22-2 'Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa 

hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt 

syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt 

hän on löytynyt.’ Palvelijat kiirehtivät noudattamaan isän käskyä. Ja niin alkoi todelliset ilojuhlat!! Isä rakasti 

poikaansa syvästi! Niin, Taivaan Isä, Jumala rakastaa sinuakin. Just sellaisena kuin sinä olet.  

 

Kuva8 

Me kaikki olemme tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Meidän on tultava isän luo. Tuhlaajapoika tunsi tien Isän kotiin. 

Mitä tietä me pääsemme Taivaallisen Isän luo? Jeesus-tietä, uskomalla Jeesukseen. 

 

Kuva: risti ja tyhjä hauta 

Jeesus kuoli ristillä sinun syntiesi tähden, koska hän rakastaa sinua. Hänet haudattiin mutta Jumala herätti 

Hänet kuolleista kolmantena päivänä. Jeesus kärsi rangaistuksen, meidän synneistämme ja siksi me voimme 

saada anteeksi. Kun sinä uskot Jeesukseen, sinunkin kaikki syntisi annetaan anteeksi, Jeesuksen 

ristinkuoleman tähden.  

 

Taivaassa iloitaan, jokaisesta, joka tulee Jeesuksen luo, samalla tavoin kuin tuhlaajapojasta, joka tuli kotiin, 

ja hälle järjestettiin juhlat.  ”Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka 

tekee parannuksen.” Luuk. 15:10 -> taivaassa iloitaan sinusta!!! 

 

Kun sulla on Jeesus, sä uskot Jeesukseen, sulla on kaikki mitä sä tarvitset ja enemmänkin, sillä hän on luvannut 

pitää susta huolen ja viedä taivaaseen asti. 

 


