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Yesus suka menceritakan kepada
orang tentang pengampunan
Tuhan. Tetapi pemimpin Yahudi
mengeluh tentang persahabatanya

dengan orang berdosa. 
Maka Yesus menceritakan
tiga kisah untuk
menunjukkan bahawa
Tuhan gembira apabila
orang berdosa bertaubat
dari dosa mereka.



Cerita yang pertama tentang seorang
gembala yang 
memiliki seratus

domba. Seekor domba
hilang.  Seketika ia

meninggalkan sembilan
puluh sembilan dombanya
dan pergi mencari
domba yang 
hilang.



Pengembala itu mencari
dan mencari sehingga
dia menjumpai biri-biri
itu.  Kemudian dia
meletakkannya di 
atas bahunya dan
membawanya pulang
dengan gembira. Dia

berkata kepada

kawan-kawannya, 
"Bersukacitalah
denganku, kerana
aku telah menemui
dombaku yang hilang!"



Yesus menjelaskan
bahawa terdapat
sukacita besar di 
syurga apabila
orang berdosa
bertaubat. 
Bertaubat
bermakna
menyesali dosa
dan berhenti
berbuat dosa.



Kisah Yesus
seterusnya adalah
tentang seorang
wanita yang 
mempunyai 10 
keping perak, 
yang merupakan
hasil simpanan
hidupnya.  Perkara
buruk berlaku. 
Dia kehilangan
sekeping perak.



Sapu!  Sapu!  Sapu!  Wanita itu mencari 
dimana-mana. Akhirnya dia menemui 
syiling yang hilang itu.  Dia sangat 
gembira. Bolehkah kamu teka apa yang 
dilakukannya?  Ya, dia memberitahu 
semua kawannya!



Sekali lagi Yesus 
berkata, "Ada 
sukacita di 
hadapan malaikat 
Allah kerana 
satu orang 
berdosa yang 
bertobat."



Kisah ketiga yang Yesus
ceritakan adalah yang paling 
menyedihkan.  Ia bercakap
tentang seorang budak
lelaki yang meninggalkan
rumah bapanya.



Di sebuah negara yang jauh budak itu membelanjakan
wangnya secara bodoh. Lalu apa yang harus
dilakukannya?  Keadaan makin buruk karena musim
kemarau dan kelaparan datang.  Anak itu bakal mati

kelaparan.



Terdesak kerana kelaparan, budak itu mendapat
pekerjaan memberi babi makan.  Tapi tiada siapa
yang memberinya makan. Dia akan makan makanan
babi dengan gembira. Mungkin dia tidak akan
melakukannya!  Apabila budak itu sedar. "Dirumah

bapaku, pelayan pun diberi
makan sedap," fikirnya.



"Aku akan pulang ke
rumah dan beritahu
Ayahku aku meminta
maaf atas dosa saya. 
Aku tidak layak
menjadi anaknya lagi. 
Aku harap dia akan
mengambilku sebagai

pembantu di 
rumah bapaku."



Ketika budak itu masih lagi jauh dari rumahnya, 
bapanya sudah melihatnya.  Dengan gembira, 
bapanya lari menjemput anaknya. Dia mencium

dan memeluk anaknya.



"Bapa, aku berdosa.  
Aku tidak layak untuk
menjadi anakmu."  
Anak bertanya kepada
bapanya jika dia mau
menjadikan dia sebagai
pembantunya.  Tetapi
bapanya mencelah. 

"Keluarkan jubah
terbaik, alas kaki, 
dan cincin untuk
anakku.  Dan 
bersiaplah untuk
pesta besar." 



Ada pesta yang besar kerana anak lelaki yang hilang
telah ditemui. Yesus menceritakan kisah ini kerana

ia menunjukkan betapa
Tuhan suka menerima

orang berdosa yang 
bertobat dan datang

kepada-Nya.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Anak yang Hilang

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Lukas 15
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Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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