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”Kadonnut ja jälleen löytynyt” 
 
Otan tämän illan puheeni pohjaksi tekstin Luukkaan evankeliumin 15 luvusta, sen  jakeet 
11-24. (Luen ne tähän alkuun.) 
 
Tätä tekstiä on sanottu tuhlaajapojan vertaukseksi. 
Vertauksen aluksi kerrotaan miehestä, jolla oli kaksi poikaa. 
Vertauksesta, sen rivien välistä, saatamme lukea, että nuoremman pojan sisintä alkoi 
polttaa tämän maailman makea elämä. Isän kodissa oli hänen mielestään ehkä tylsää ja 
yksitoikkoistakin. 
Nuori halusi lähteä kokeilemaan maailman riemuja, siksi hän pyytää isältään, että hän 
jakaisi heille perinnön, joka oli heille tuleva. Aika röyhkeää, eikö vain? 
 
Isä kuitenkin suostuu tähän pojan pyyntöön. Hän ei jarrutellut millään lailla. Hänestä 
sanotaan vain, että ”hän jakoi heille omaisuutensa.” Veljekset saivat oman osuutensa. 
 
Sitten sanotaan: ”13. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken 
omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen 
irstaasti.” 
Nuoremman veljen omaisuuden hukkaamishistoria on kerrottu hyvin lyhyesti ja 
koruttomasti. Se sopii yhteen virkkeeseen. 
 
Pian piti päästä pois kotoa. Niinpä hän kokoaa tavaransa ja lähtee kaukaiseen maahan. 
Hänellä ei ollut työpaikaa, jotenka se perintö, minkä oli saanut, hupeni nopeasti, vallankin, 
kun hän eli irstaasti porttojen kanssa. 
Makea elämä kulutti varat nopeasti ja samalla miehenkin. 
 
Mitään ei enää ollut perinnöstä jäljellä. Vielä sekin, että kova nälänhätä tuli siihen maahan, 
jossa hän eli. 
Lopulta hän tekee päätöksen lähteä sikapaimeneksi. Mutta sekään ei tuottanut onnea eikä 
autuutta. Sian ruokaakaan hänelle ei annettu. 
 
Vasta näin kova kohtalo herätti hänet. 
Nyt hän menee itseensä ja alkaa miettimään, että kotona oli jokapäiväinen leipä, 
palkollisetkin saivat ja saavat siellä osansa, mutta täällä minä kuolen nälkään. 
 
Tämän voimme hengellistää. 
Me olemme kasteen kautta saaneet Taivaallisen Isän perinnön osaksemme. 
Isä ei ole kitsaillut antaessaan. 
Onhan hän sanonut mm.Matt.28:19-20: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja 
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 
 
Mutta useammin me olemme olleet tuon nuoremman pojan kaltaisia, että olemme 
hukanneet sen lapsen uskon sielustamme. 
Emme ehkä ole saaneet raamatullista opetusta ja näin ollen se usko ei ole juurtunut 
sieluumme, vaan maailma on meitäkin vetänyt puoleensa. 
Se ruoka, jota sielumme on nauttinut, on ollut ikäänkuin sian ruokaa, joka ei ole ruokkinut 
uskon elämää. 
 
Mutta kiitos Jumalalle, että silloin ja tällöin tapaa ihmisiä, jotka ovat menneet itseensä kuin 
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tuhlaajapoika ja ovat päättäneet palata Isän luo eli siihen uskoon, jota isämme ovat heille 
kertoneet ja opettaneet. 
Se lapsena saatu opetus on ikäänkuin tullut elävästi mieleen vaikeina elämän hetkinä. 
Näin minullekin tapahtui jo lähes 40 vuotta sitten. 
Isien kirkko veti puoleensa ja sitä kautta avautui myöskin uusi elämä Sanan ja ehtoollisen 
sakramentin ja parannuksen teon kautta... 
 
Näinhän tuhlaajapoikakin päätti. Hän sanoi: 
”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.' 
 
Näinhän Taivaallinen Isä meidänkin kohdalla toimii. Kun me kaiken tuhlanneina tulemme 
Hänen luokseen, niin syntejämme ei muisteta, vaan ne annetaan Jeesuksen ansion 
tähden anteeksi. Niitä ei enää ole. 
Ne on Jeesuksen veri pyyhkinyt pois. 
Siitä vasta juhlat alkavat taivaassa, mutta myöskin täällä maan päällä. 
Sanootaanhan huomisen hyvänpaimenen vertauksessakin: ” 'Iloitkaa minun kanssani, sillä 
minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.' 7. Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa 
suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä 
yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.” 
 
Sanoohan isä kotiin palaavasta pojastaan palvelijoilleen. ”tämä minun poikani oli kuollut ja 
virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.” 
 
 Eikö tämä ole hyvä kuva siitä, millaisia me olemme Taivaallisen Isän silmissä silloin, kun 
me olemme epäuskoisella sydämellä. 
Me olemme siis hengellisesti kuolleita. 
Me tarvitsemme eläväksi tekevän armon kohdallamme. 
Tarvitsemme sen, että Jeesuksen Kristuksen veri saa vihmoa meidän epäuskomme pois. 
Samalla meidät täytetään Pyhällä Hengellä ja uskon Hengellä, jossa saamme uskoa olla 
hyvän Jumalan armohoidossa nyt ja vasta. 
 
 Silloin sydän alkaa lumpsuttaa kiitosta ja ylistystä Jumalan puoleen. 
 
Hyvä ystävä! Tahdothan sinä, joka kenties koet olevasi vieras Jeesukselle, sanoa 
tuhlaajapojan tavoin. Minä palajan Isän kotiin. 
Tämä nimenomaan hengellisessä mielessä. 
 
Nimittäin selvyyden vuoksi on sanottava, että kun lapsi varttuu nuorukaiseksi ja aikuistuu, 
niin normaalin kehityksen mukaan hän lähtee pois kotoa. Hän hakeutuu mieleiseensä 
koulutukseen ja sitä kautta työelämään ja aloittaa näin ihan uuden itsenäisen elämän. 
Ja jos hän on saanut hyvän pohjan elämälleen myöskin hengellisessä mielessä, niin 
hänellä on vahva turva siinä Kristuksessa ja Hänen sanassaan, joka myös vanhemmilla on 
ollut ja on. 
 
Valitettavasti joskus käy niin niinkuin tuhlaajapojan vertauksessakin, että kun ihminen 
kaiken tuhlanneena nousee Jumalan armon avulla lujalle pelastuksen kalliolle, niin se voi 
herättää muotohurskaassa kateutta, jopa vihaa, kuten tuon vertauksen vanhemman veljen 
kohdalla kävi. 
 
Hän ei voinut sietää sitä iloa, mitä hän kuuli kodistaan, kun hänen tuhlariveljensä oli 
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palannut kotiin. 
Hän jopa torui isäänsä siitä ja sanoi: ”29. 'Katso, niin monta vuotta minä olen sinua 
palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle 
koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. 30. Mutta kun tämä sinun 
poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä 
teurastit syötetyn vasikan.' 
Jos ihmiseltä puuttuu armon ilo ja vapaus, niin hän ei ymmärrä niitä, jotka iloitsevat 
Herrassa ja Hänen väkevässä voimassaan. 
 
Armon ilohan on myöskin yksi Hengen hedelmistä. Se nousee siitä, että on saanut 
syntinsä anteeksi. 
 Niitä ei tarvitse enää muistella, sillä Jeesuksen veri on ne huuhtonut pois. 
 
Jos täällä tänä iltana on joku tuhlaajapojan kaltainen, niin sinulle on tänään armon ovi 
avoinna. 
Saat tuoda kaikki Herran ristinveren puhdistettavaksi. 
 
Samoin sinäkin, jos koet olevasi tuon vanhemman veljen kaltainen, joka ei osannut nauttia 
Jumalan valtakunnan ihanista antimista. 
Sinullekin kuuluu tuo sama kutsu. Tule ja luovuta koko elämäsi Hänen hoitoonsa, sillä 
Hänellä on paljon anteeksiantamusta... 
 
 
 
Tämä puhe on pidetty Kuhmon kirkossa Sanan-ja rukouksen illassa la 19.06.2010. 
 


