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Tuhlaajapoika-vertaus 
 
"ARMO TEILLE JA RAUHA, JUMALALTA MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA 
JEESUKSELTA KRISTUKSELTA" 
 
Olemme kirkkovuodessamme siirtyneet pari viikkoa sitten juhlattomaan aikaan. Siitä 
kertoo vihreä väri ja kaksi kynttilää alttarilla. 
 
Tämän päivän evankeliumiteksti, jonka kuulimme luettavan alttarilta, kuuluu niin 
sanottuun tuhlaajapoika- vertaukseen. 
Siinähän kerrotaan erään miehen kahdesta pojasta, joista nuorempi vaati isäänsä 
antamaan hänelle sen osan tavaroista, joka oli hänelle tuleva perinnön jaossa. 
Poika ei jaksanut odottaa sitä hetkeä, jolloin ihan oikeasti isän kuoleman jälkeen 
perintö jaettaisiin. 
Hän halusi niin sanottua ”vörskottia”, etukäteisperintöä. 
 
”Verskotti”-sana on varmaan niille tuttu, jotka ovat olleet jonkun metsäyhtiön 
tukkisavotassa tai pöllimetsässä, kuten minä aikoinaan nuorena miehenä eli 
nuorukaisena. 
”Verskottia” oli pakko ottaa, jotta sai sen jokapäiväisen leivän. Tosin se aina 
vähennettiin palkkapäivänä siitä tilistä, mikä oli tuleva. 
 
Evankeliumin vertauksen nuori mies pyysi isältään perinnöstä  tätä ”vörskottia”.  
Oikeammin hän vaati koko perintöä jo etukäteen taskuunsa. 
Hänhän sanoi isälleen: "Anna minulle se osa tavaroista, mikä on minulle tuleva." 
Toisin sanoen. Anna koko se perintö nyt, minä tarvitsen sitä, oli nuoremman pojan 
pyyntö isälleen. 
Niinpä isä hyvää hyvyyttään jakoi heille omaisuutensa. 
 
Mutta ei aikaakaan, kun nuorukainen kokosi kaiken omansa ja lähti pois isän kodista 
kaukaiseen maahan. Maailma veti puoleensa. Perintö poltteli, sitä täytyi päästä 
tuhlaamaan. Makea elämä houkutteli kovasti yksinkertaisen ja rauhallisen kotielämän 
jälkeen.  
Lihan himot pyysivät tyydytystä. Niitä tulisi päästä tyydyttämään ja  niille himoille kyllä 
suuressa maailmassa löytyi sijaa. 
Vilkas yöelämä, kaljakapakat, viehkeät vähäpukuiset, melkein alastomat naiset ja 
bordellit vetivät nuorta miestä kiihkeästi mukaansa. 
 
Makea elämä ja synnin himot olivat ottaneet vertauksen nuorukaisessa yliotteen. 
Niitten hillitsemiseksi ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin omaisuuden vaihtaminen 
rahaksi.  
Ja niin kauan kuin rahaa ja viinaa oli, oli myös kauniita naisia, ja irstasta yöelämää 
heidän kanssaan. Niinhän tuossa sanassa sanottiin, että hän eli irstaasti. 
 
Rakkaat ystävät. Vaikka tämä on Jeesuksen vertaus 2000 vuoden takaa, niin tämä 
on totisinta totta myöskin tänä päivänä. 
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Tänäänkin moni nuori mies ja nainen elää suuressa maailmassa irstaasti, kaiken 
omaisuutensa ja terveytensä tuhlaten.  
 
Ehkä myös täällä Kuhmossa on niitä, joiden elämän on makea kevytmielinen elämä 
tuhonnut. Sydän syyttää, miksi minä olen tällainen? Tätäkö elämä onkin? Eikö 
elämällä ole mitään muuta annettavana, kuin jatkuva krapula ja paha olo? 
 
Näissä elämän kiemuroissa saattaa olla jotain hyvääkin. Kun tarpeeksi elämä 
ahdistaa, niin se voi johtaa itsetutkisteluun, kuten vertauksen nuorukaisen kohdalla 
kävi. Hän meni itseensä. Hän alkoi miettimään turvallisia kodin oloja.  
 
Hän sanoi itselleen: "Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, 
mutta minä kuolen täällä nälkään! 
18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä 
taivasta vastaan ja sinun edessäsi  

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi 
palkkalaisistasi.” 

 
Nyt oli suuren ”rahapohatan” ylpeys nujerrettu, ja hän sanoi tyytyvänsä palkkalaisen 
asemaan. Hän koki, ettei enää ansaitse edes rikkaan isän pojan asemaakaan. Jospa 
isä tekee minut yhdeksi palkkalaisistaan. Siihenkin minä nyt tyydyn, oli hänen 
toteamuksensa. 
 
Niinpä hän nousee kaiken tuhlanneena, terveytensäkin menettäneenä, ja lähtee kotia 
kohden. Mitä sitten tapahtuikaan?  
Sana kertoo, mitä tapahtui:  
"20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen 
isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja 
suuteli häntä hellästi.  

21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja 
sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.” 

 
Tapahtui ihme. Isä ei tulekaan ruoska kädessä poikaansa vastaan, vaan 
anteeksiantamusta ja armoa täynnä. Poika näkee isänsä juoksevan kädet levällään 
iloisena. Hän kokee isänsä lämpimän rutistuksen ja hellän suudelman poskellaan.  
Poika kokee. Isä ei tuominnutkaan minua, vaan hän oli täynnä armoa ja 
anteeksiantamusta. Rakkauden syleilyssä on pojalla helppo tunnustaa syntinsä: ”Isä, 
minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että 
minua sinun pojaksesi kutsutaan.” 
Kyyneleet valuvat niin isän kuin pojankin poskipäille. Sydämet ovat rakkautta täynnä. 
Kaikki entinen on pyyhitty pois. Nyt isän pitkä odotus on päättynyt. 
 
Rakkauden täyttämä isä ei puhu pojalleen mitään palkkalaisen asemasta, vaan hän 
pyytää palvelijoitaan tuomaan parhaat vaatteet ja pukemaan hänet niihin.  
Hän pyytää vielä, että sormus pujotettaisiin hänen sormensa ja kengät hänen 
jalkoihinsa. Merkiksi siitä, että hän on täysivaltainen isän lapsi, isän poika. Nyt oli 
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juhan aika. 
 
Iloissaan isä huudahtaa, että "tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli 
kadonnut ja on jälleen löytynyt." 
 
Isä luuli jo pojan kuolleen, kun ei pitkään aikaan kuulunut mitään.  
Ei kirjettä, eikä muutakaan yhteydenottoa. Synnyinkoti oli pojalle kuin ilmaa vaan. 
Maailman ilot veivät kaiken huomion ja mielenkiinnon. Mutta nyt oli ilojuhlan aika. 
Poika, jonka hän luuli kuolleen, tulikin takaisin. 
 
Näin varmaan tänäänkin. 
Moni isä ja äiti kantaa sydänsurua ja huolta lapsestaan, joka on sortunut elämässä 
lavealle tuhlaajalapsen tielle.  
Monet yöt on valvottu rukoillen, jotta liukkaalle polulle joutunut rakas lapsi, löytäisi 
uuden suunnan elämässään.  
Tuhlaajalapsellakin on isän ja äidin sydämessä paikka, myös tänään, kuten 
vertauksen isällä. Kodin ovi on avoinna tulla sinne milloin vain. Ja kun tuhlaajalapsi 
löytää elämälleen lujan pohjan, niin siitä syttyy ilo ja riemu, myöskin vanhempien 
sydämiin. 
 
Vaikka tämä on hyvä kuva inhimillisestä isän ja äidin rakkaudesta myös 
tuhlaajalastaan kohtaan, niin tämä kertomus on kuitenkin sellainen, jolla Jeesus 
erityisesti tahtoo valottaa sitä hengellistä näkökulmaa. Me kaikki olemme  tavalla tai 
toisella tuhlaajapoikia ja  -tyttäriä. 
 
Meidät on lapsena otettu kasteen kautta Jumalan seurakunnan yhteyteen ja sitä 
kautta myöskin Jumalan armoliittoon, mutta epäuskoinen elämä on alkanut kiehtoa 
meitä, ja olemme kääntäneet selkämme isien kirkolle ja Jeesukselle. 
Olemme menneet omia menojamme, emmekä ole välittäneet pelastuksen asioista ja 
taivaan Isän kodista yhtään mitään.  
 
Monet ovat olleet jopa yhtä rajusti maailmassa kuin tuo evankeliumin vertauksen 
nuorimies.  
Toiset ovat siivommin eläneet, mutta silti tuhlaten taivaan Isän ja kodin rikkauksia 
epäuskoisella sydämellä. 
 
Me, jotka olemme tuhlaajapojan tavoin tehneet päätöksen palata Isän kotiin eli 
Kristuksen yhteyteen ja sitä kautta elävän seurakunnan eli uskovien yhteyteen, 
olemme tehneet viisaan päätöksen.  
 
Tämä päätös on vaatinut nöyryyttä tulla Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle, 
tunnustaen syntimme ja syyllisyytemme. Mutta samalla olemme saaneet kokea 
taivaan Isän armahduksen. Meidät on kihlattu uudelleen Jeesukselle Kristukselle. Ja 
näin olemme tulleet taivaan Isän täysivaltaisiksi lapsiksi. Taivaskin on siitä  iloinnut. 
 
Mutta uudistuvasti me niin herkästi lähdemme niille tuhlaajalapsen poluille.  
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Taivaan Isä kuitenkin kutsuu meitä Sanansa ja Henkensä kautta, että palaisimme 
uudelleen ja uudelleen Hänen Poikansa verilähteille ja sitä kautta Hänen yhteyteensä. 
Puhdistaahan Jeesuksen uhriveri langenneen lapsen veriruskeatkin synnit, kun vain 
suostumme hänen puhdistettavakseen.  
 
Jesaja kirjoittaa: "Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; 
vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi."  
 
Tänäänkin saattaa meissä olla sellaisia vanhemman veljen kaltaisia, jotka 
katsomme karsaasti syvältä nousseen veljemme uskoontuloa ja uudistumista. 
Tulee herkästi kademieli siitä, että miksi tuo on saanut tuollaisen armon, kun  minä, 
joka olen kunnolla yrittänyt vaeltaa, joudun elämään kuivassa erämaassa. 
Tällainen kademielihän vertauksemme vanhemmalle veljelle tuli.  
Hän jopa vihastui, eikä tahtonut mennä niihin ilojuhliin, jotka oli tuolle porttojen kanssa 
eläneelle veljelle järjestetty. 
 
Käykö meille niin, niinkuin vertauksen vanhemmalle veljelle, joka eli koko ajan isän 
kodissa, mutta ei osannut nauttia isän kodin antimista. Hengen ruokaa on ollut kyllä 
tarjolla, mutta sitä ei olla osattu syödä ja juoda sielun ja hengen ravinnoksi. On 
tyydytty kuivaan erämaahan. 
 
Sinä, joka olet elänyt koko elämäsi Jeesuksen ja seurakunnan yhteydessä, älä  kärsi 
puutostautia, vaan nauti Jumalan valtakunnan antimista Sanasta ja ehtoollisesta. Syö 
ja juo runsaasti Sanan maitoa ja pidä lyhyet tilivälit Herrasi kanssa. Silloin sinun ilosi 
pursuaa ja etkä voi olla katkera, jos syvältä noussut ihminenkin pääsee saman 
Herran yhteyteen takaisin, kuin sinä olet ollut koko elämäsi. 
 
Sanoihan vertauksen isä Luuk.15:31: "Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja 
kaikki, mikä on minun omaani, on sinun.  

32. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi 
eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt." 

 
Tämä on hyvä kuva siitä, että vaikka meidät on kerran yhdistetty Kristukseen kasteen 
kautta, mutta jos nyt vaellamme epäuskoisella sydämellä, niin me olemme taivaan 
Isälle kuolleita lapsia; kadoksissa olevia lapsia. 
Hän haluaa ja odottaakin koko ajan, että me palaamme Hänen yhteyteensä, Hänen 
rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.  
Näin meistä tulee taivaan Isän täysivaltaisia jäseniä ja lapsia, jotka saamme nauttia 
kodin antimista täysin siemauksin. 
Sanoihan isä: "Kaikki, mikä on minun omaani, on sinun." 
 
Jos täällä on tänään joku sellainen, joka olet joutunut kauas taivaan Isän 
kodista, niin sinulla on mahdollisuus palata takaisin. Sinä saat sanoa tuhlaajapojan 
tavoin; minä palaan isän kotiin. Minä haluan saada syntini anteeksi. Haluan antaa 
elämäni kokonaan Isän kodin Pojalle, Jeesukselle Kristukselle. 
Tällaisen päätöksen tehneelle minulla on hyviä uutisia. Sinä saat Jeesuksen nimessä 
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ja Hänen kalliissa sovintoveressään uskoa kaikki syntisi anteeksiannetuiksi, iloon, 
rauhaan ja  vapauteen asti. 
 
Sanoihan Hän kerran ristiltä: "Se on täytetty." 
Syntisi on siis sovitettu, ja velkasi maksettu. Mene rauhaan! 
 
Ja jos täällä on joku kertomuksemme vanhempi veli, jonka sisin kiehuu vihaa 
taivaan Isän hyvyyttä kohtaan, ja sinä huomaat sen synniksi.  
Niin sinäkin saat Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä uskoa syntisi 
anteeksiannetuiksi, myös iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. 
 
Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Hänen kalliissa sovintoveressään, me kaikki, 
saamme uskoa syntimme anteeksiannetuiksi... 
Ja näin saamme omistaa ihan henkilökohtaisesti Taivaan Isän täysivaltaisen aseman 
ja jäsenyyden, ja nauttia Jumalan valtakunnan antimista hyvillä mielin. 
Silloin myöskin taivaassa juhlitaan ja iloitaan, kun syntinen löytää oman paikkansa 
Jeesuksessa Kristuksessa, ja sitä kautta elävässä Jumalan  seurakunnassa. 
 
Kiittäkäämme ja rukoilkaamme... 
 
Uskontunnustus... 
 
Tämä saarna on pidetty Kuhmon kirkossa su 08.06.2008 ja muokattu Internetiin 
ulkoisesti sopivammaksi 26.01.2011. 


