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Jeesus armastas rääkida 
inimestele Jumala andestust.  
Aga kirikujuhid kurtsid Tema 

sõpruse patustele.  Siis 
Jeesus ütles kolme lugu 
 mis näitab, et Jumalal 

 on hea meel, kui 
 patused on kahju 
 nende patude üle. 

1 2



Jälle Jeesus 
 ütles: "On rõõm 

juuresolekul 
 Jumala inglitel 
 üle ühe patune, 
 kes kahetseb." 

Jeesuse järgmine lugu oli  
daamist, kellel oli kümne 
hõbemündid, ehk kogu 
tema elu säästa.  
Kohutav asi juhtus.  Ta 
kaotas ühe oma münte. 

Karjalane otsis ja otsis seni kui 
ta leidis lamba.  Siis pani ta oma 

õlgadele ja viis ta koju 
 rõõmsalt.  Ta ütles 

 oma sõpradele, 
 "Rõõmustage minuga, 

 sest ma leidsin oma 
 lamba, mis oli kadunud!" 

Pühkis!  Pühkis!  Pühkis!   
Daam otsis igal pool.  Lõpuks 
leidis ta kaotand mündi. Ta oli 
väga õnnelik.  Kas sa arvad mida 
ta tegi?  Jah, ta ütles kõigile! 

Jeesus selgitas, 
et on suur rõõm 
taevas ühe patuse 
üle, kes kahetseb 
oma patuid.  Et 
kahetseda 
tähendab olla 
andeks meie 
patude üle – nii 
kangesti 
kahetseda et 
patud ära  
loobuda! 

Esimene lugu oli mehest kellel oli  
sada lambaid.  Üks      kadus.  Kohe    
   karjalane jätis        üheksakümne  
     üheksaid ja       läks välja, et  
                             leida kadunud  
                             lamba. 
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"Isa, ma olen pattu 
teinud.  Ma ei ole väärt 

olla sinu poeg."  Poiss 
tahtis küsida tema isalt 

tööd et teda teenistada.  
Aga isa peatus teda.  

"Too parim mantel, 
sandaalid ja sõrmuse 

 mu pojale.  Ja 
valmistage ette 

suurepärase 
 peo." 

"Ma lähen koju ja 
ütlen isale ja palun 

Vabandust minu 
patude üle.  Ma ei 

ole väärt olla tema 
poeg enam.  Loodan, 

et ta saab anda 
minule teenistuja 

tööd." 

Kaugel riigis poiss veetis oma raha rumalalt.  Nüüd, 
mida ta saab teha?  Asja teeb halvemaks, sest nälg 
tekkis.  Poiss võiks nälga surra.  

Kui poiss oli veel kaugel kodust, isa nägi teda 
tulemas.  Rõõmsalt, isa jooksis tema  pojale.   
Ta suudles poissi ning kallistas teda.  

Meeleheitel näljas, poiss sai tööd ja söötis sigu.  
Aga keegi teda ei söötnud.  Ta oleks söönud sea 
toitu hea meelega.  Ehk isegi nii ta tegi!  Ometi 

poiss tuli oma meeli.  "Tagasi kodus, isegi  
teenistujatel oli hea söök," mõtles ta. 

Kolmas loo mida Jeesus 
seletas oli kõige kurvem.  Ta 
rääkis poissist, kes lahkus 
oma isa kojust.  
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16

Kadunud Poeg 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Luuka Ev. 15 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 

Lõpp 

45 60 

Oli imeline pidu, sest poeg, kes oli kadunud oli 
leitud.  Jeesus rääkis selle loo, sest see näitab, 

kuidas Jumal armastab 
 saada patuseid kes 

 põrduvad oma 
 pattudest ja 

 tulevad 
 Temale.  
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