
Tuhlaajapoika Luuk.15:10-32  Päätotuus (PT): Jumala rakastaa sinua ansiotta 

 

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

 

1.JEESUS: Isällä on kaksi poikaa, nuorempi heistä pyytää omaisuuden jakamista. 

> Isän kuoleman toivomista. 

* Pojalle ei kelvannut se elämä, mikä isän luona oli > osaisi itse paremmin!! 

? Olisiko isä voinut kieltäytyä? > Kyllä, muttei hän voinut pakottaa poikaa 

- Kotiin jäävälle veljelle jäi kaikki muut omaisuus. 

 

2. Nuorempi veljistä lähtee maailmalle rahojen kanssa 

- Rahasta, juhlista ym. voi loputtomasti etsiä onnea löytämättä 

? Oletko onnellinen jos saat niin paljon karkkia kuin haluat?  

> Karkkitehtaassa vierailulla saa, mutta kukaan ei jaksa kauan 

 - Silloin kun meni hyvin ei kotia kaivattu ja muka-ystäviä löytyi. 

 * Tiedätkö karkkiystävät koulussa? 

 

3. Maahan tulee nälänhätä ja tuhlaajapoika menee sikopaimeneksi 

 - Ystävät katosivat, kun juhlat loppuivat 

 * Onko sellainen tosiystävä? > Jeesus haluaa olla jokaisen tosi-Ystävä 

 - Sika pidettiin saastaisena ja niiden paimentaminen myös kyseenalaista 

 - Ei kelvannut edes ”siaksi” syömään sikojen ruokaa. 

 

4. Muisto kodista tulee tuhlaajapojan mieleen 

 * Me olemme kuulleet Jumalasta ja kuulemme myös omantunnon äänen 

> Muista aina, että Jumala haluaa sinut luokseen, oli tilanne mikä vain! PT 

- Poika suunnittelee: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja 

sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan 

pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon 

 ? Voiko lapsen asemaa menettää? 

 

5. Matka kotiin       - Mitäs mahtoi ajatella kotimatkalla? Jännittikö? > Mitä isä sanoisi.. 

 

6. Isä näki kaukaa pojan tulevan ja armahti hänet ja juoksi vastaan 

 - Isän täytyi odottaa poikaa, koska muutoin ei olisi huomannut pojan tuloa. 

 * Taivaan Isä odottaa Sinua luokseen, Hän on jo antanut anteeksi! PT 

 - Juokseminen oli siihen aikaan noloa. 

 - Poika sai halauksen ja omistajan oikeudet (sormus) takaisin ja juhlat. 

 

7. Veli oli töissä pellolla ja kotona juhlittiin. 

 - Hän ihmetteli mitä oli tapahtunut 

- Veli oli katkera ja kateellinen tuhlaajaveljelle eikä halunnut juhliin. 

 - Oliko isä epäreilu? > Vertaus viinitarhan työmiehistä ja hyvästä isännästä 

 ? Onko epäreilua, että Jumala armahtaa? > * Tarvitsenko minä armoa?!? 

Iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannukse 

-”Veljesi oli kuollut ja hän heräsi eloon”PT 

* Jos olet kiltti ja uskot Jumalaan jo, omistat jo kaiken > pidä uskosta kiinni 

 

9.  Tunnetko sinä tien taivaaseen?  

 - Jumala teki tien, lähettämällä Jeesuksen antamaan meidän synnit anteeksi 

 ? Haluatko sinä tulla isän luokse? >Voit rukoilla: Jeesus anna anteeksi ja vie 

KERTAUS: Isä rakasti molempia poikiaan tosi paljon. Jumala rakastaa sinua!

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 

Mt.20:8- Hyvä isänt 



Mitä Herra teki? 

Jakoi kaiken omaisuutensa pojilleen. Muistutti tuhlaajalle hyvästä kodista. Juoksi poikaa vastaan. Otti 

tuhlaajan iloiten vastaan. Haki myös veljen mukaan. 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän on armahtavainen. Hän antaa auliisti omaisuuttaan. Hän on antanut sisimpäämme omantunnon. Hän ei 

välitä ihmisten käyttäytymissäännöistä, vaan sydämestä. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Isä rakastaa poikiansa ilman vastarakkautta. Aina voi palata isän luokse. Tuhlaaja ei löytänyt iloa 

maailmasta. Veli katkeroitui kun hän oli pitkään työssä, eikä osannut juhlia arjen keskellä. 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti aiheuttaa tyhjyyttä. Katkeruus on syntiä. Isä antaa anteeksi. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Isän juokseminen. Sikopaimenen saastaisuus. Perinnön pyytäminen on kuoleman toivomista. 

Totuuksia 
Isä rakastaa tuhlaajaa kuin myös kilttiä. 

  

Luuk.15 

10. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen."  

11. Tuhlaajapoika ja hänen veljensä  

Jeesus jatkoi:  

"Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.  12. Nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle osuuteni 

omaisuudestasi.' Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. 13. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi 

kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta 

elämää. 14. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui 

kärsimään puutetta. 15. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet 

tiluksilleen sikopaimeneksi. 16. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta 

niitäkään ei hänelle annettu. 17. "Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: 'Minun isäni palkkalaisilla on 

kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. 18. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon 

hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan.  19. En ole enää sen arvoinen, että 

minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon.' 20. Niin hän lähti isänsä luo.  

 

"Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja 

suuteli häntä. 21. Poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole 

enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.' 22. Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin 

parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. 23. Tuokaa 

syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! 24. Minun poikani oli kuollut mutta 

heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla.  

 

25. "Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja 

tanssin. 26. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä.  

27. Palvelija vastasi: 'Veljesi tuli kotiin, ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä 

takaisin.' 28. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä,  

29. mutta hän vastasi: 'Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt 

käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa.  

30. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä 

teurastat hänelle syöttövasikan!'  

31. Isä vastasi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun.  

32. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli 

kadoksissa mutta on nyt löytynyt.'" 

 


