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Jeesus kertoi ihmisille mielellään 
Jumalan anteeksiantamuksesta.  

Mutta juutalaiset johtajat 
valittivat siitä, että Jeesus oli 

syntisten ystävä.  Niinpä 
 Jeesus kertoi kolme 

 kertomusta näyttääkseen 
 miten onnellinen Jumala 

 on kun syntiset ovat 
 pahoillaan synneistään. 



Ensimmäinen kertomus oli miehestä, jolla 
oli sata lammasta.        Yksi niistä eksyi.   
                                   Paimen jätti heti  
                                   ne 99 ja lähti  
                                   etsimään  
                                   kadonnutta  
                                   lammasta. 



Paimen jatkoi 
etsimistään  
kunnes löysi lampaan.  
Sitten hän nosti sen 
olkapäälleen ja kantoi 
sen iloisena kotiin.   
Hän sanoi ystävilleen,  
 
 
 
“Iloitkaa kanssani, 
sillä olen löytänyt 
kadonneen lampaani!” 



Jeesus selitti, että 
taivaassa on suuri ilo 
yhdestä syntisestä, 
joka tekee 
parannuksen.  
Parannuksen  
tekeminen  
tarkoittaa sitä,  
että olemme 
pahoillamme 
synneistämme – 
tarpeeksi  
pahoillamme,  
ettemme enää  
sitä tee! 



Jeesuksen 
seuraava kertomus 
oli naisesta, jolla 
oli kymmenen 
hopearahaa, ehkä 
kaikki hänen 
säästönsä.  
Tapahtui jotain 
kauheaa.  Hän 
kadotti yhden 
kolikoista. 



Hän lakaisi ja lakaisi!  Nainen etsi 
kolikkoa kaikkialta.  Lopulta hän löysi 
kadonneen kolikon.  Hän oli hyvin 
onnellinen.  Arvaa mitä hän teki?  
Kertoi tietysti kaikille ystävilleen! 



Jälleen Jeesus 
sanoi, “Jumalan 
enkelit iloitsevat 
siitä, kun yksikin 
syntinen tekee 
parannuksen.” 



Jeesuksen kolmas kertomus 
oli kaikkein surullisin.  Se 
kertoi pojasta, joka lähti 
isänsä kotoa. 



Kaukaisessa maassa poika kulutti rahansa tuhlaten.  
Mitä hän nyt tekisi?  Kaiken lisäksi tuli vielä 
nälänhätä.  Poika voisi kuolla nälkään. 



Epätoivoisen nälkäisenä poika sai työtä ruokkimassa 
sikoja.  Mutta kukaan ei ruokkinut häntä.  Hän olisi 
voinut syödä vaikka sikojen ruokaa.  Ehkä hän söikin!  
Lopulta poika tuli järkiinsä.  “Kotona palvelijatkin 
syövät hyvin,” hän ajatteli. 



“Menen kotiin  
ja pyydän isältä 
syntejäni 
anteeksi.   
En ole enää  
sen arvoinen,  
että olisin  
hänen poikansa.  
Toivon, että hän 
palkkaisi minut 
palvelijakseen.” 



Kun poika oli vielä kaukana kotoa, hänen isänsä näki 
hänen tulevan.  Iloisena isä juoksi poikaa vastaan.  
Hän suuteli poikaa ja halasi häntä. 



“Isä, olen tehnyt 
syntiä.  En ole enää 
sen arvoinen, että 
olisin poikasi.”  Poika 
halusi pyytää isää 
palkkaamaan hänet 
palvelijakseen.  
Mutta isä keskeytti 
hänet.  “Tuokaa 
parhaat vaatteet, 
jalkineet, ja sormus 
pojalleni.  Ja 
valmistakaa  
suuri juhla.” 



He pitivät hienot juhlat koska poika, joka oli 
kadonnut, löytyi.  Jeesus kertoi tämän koska se  

osoittaa meille, miten 
 Jumala haluaa ottaa 

 vastaan syntiset, 
 jotka tekevät 

 parannuksen ja 
 tulevat Hänen 

 luokseen. 
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Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Luuk 15 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 

45 60 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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