
Laupias samarialainen, Luuk. 10:25-37 

 
Pääopetus: Jeesus auttaa sinua osoittamaan Hänen rakkauttaan toisille / Jeesus haluaa pelastaa sinut 

ja viedä perille taivaaseen 

 

Aloitus:  

1. Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa olet saanut olla auttamassa jotain toista? Voit kertoa oman 

esimerkin.  Jeesus kertoi esimerkin siitä, miten meidän tulisi auttaa hädässä olevia.  

Tai 

2. Onko sinun mielessäsi ollut joskus kysymys, että miten minä pääsen taivaaseen? Monet ajattelevat 

vielä tänäänkin, että taivaaseen pääsee olemalla kiltti ja tekemällä hyviä tekoja. Jeesuksen luo tuli ker-

ran mies, joka myös kuvitteli kelpaavansa Jumalalle tekemällä hyviä tekoja.  

 
1. Lainopettaja kysyi Jeesukselta, kuinka voi saada ikuisen elämän Jumalan luona taivaassa. (10:23) 

• Tämä kysymys on elämäsi tärkein kysymys, johon Jumala Raamatussa on antanut selvän vas-

tauksen.  

2. Jeesus vastasi kysymällä ”Mitä laki sanoo?” (mitä Raamatussa Jumala sanoo) 

 

Kirjoita paperille ja laita näkyviin Luuk. 10:27 

3. Lainopettaja otti esille Jumalan antaman lain ja kuinka siellä kehotetaan rakastamaan Jumalaa ja 

lähimmäisiämme.  

• Lainopettaja tunsi käskyt ja Jumalan lain, mutta ei uskonut, että Jeesus on Jumalan Poika ja Ju-

mala.   

• Lähimmäisen rakastaminen on seurausta siitä, että olet itse tullut rakastetuksi. Kun olet itse saa-

nut synnit anteeksi ja kokenut Jumalan rakkautta elämässäsi, sinä saat voiman rakastaa toista 

ihmistä.  

 

4. Jeesus kertoi vastauksen olleen oikein. Lainopettaja halusi osoittaa totelleensa lakia ja pyysi Jee-

susta kertomaan, kuka on lähimmäisemme. (Luuk 10:28-29) 

• Kukaan ihminen ei pysty lakia kokonaan noudattamaan. Olet syntynyt tänne syntisenä ja siitä 

seuraa, että teet syntiä. Kerro lapsille esimerkkejä synnistä: tottelemattomuus, kiusaaminen, va-

rastelu, valehtelu, ylpeys jne.  

 
KUVA 1 

5. Jeesus vastasi kertomalla kertomuksen miehestä, joka lähti matkalle Jerusalemista Jerikoon.  

Mies oli juutalainen. Tämä kapea, kivikkoinen tie oli rosvojoukkojen suosiossa. 

 

KUVA 2 

6. Matkalla mies joutui rosvojoukon yllättämäksi. Hänet piestiin ja rosvot veivät hänen tavaransa.   

(Luuk 10: 30) 

 

KUVA 3 

7. Sitä tietä kulki pappi, joka loi vain katseensa haavoittuneeseen mieheen ja jatkoi matkaansa. (10:31) 

• Jumalan palvelijana pappi tiesi, että hänen tulisi auttaa.  

• Rosvottu mies oli myös juutalainen, kuten pappikin, joten hänen todella olisi pitänyt auttaa. 



 

8. Kohta siitä kulki myös leeviläinen, joka myös vain vilkaisi miestä ja jatkoi kiireesti matkaansa. (10:32) 

• Leeviläinen työskenteli Jumalan temppelissä avustajana.  

• Hän myös tiesi mitä laki sanoo ja kuinka hänen tulisi auttaa tätä lähimmäistä. 

 

KUVA 4 

9. Sitten paikalle tuli Samarialainen mies, joka hoiti haavoittuneen haavoja, huolehti hänestä ja vei 

majataloon.  

• Samarialaiset ja juutalaiset eivät yleensä olleet missään tekemisissä toistensa kanssa.  

• Samarialaisen kävi sääliksi piestyä miestä. Hän näki lähimmäisen tuossa ryöstetyssä miehessä. 

Lähimmäisen rakkaus sai hänet toimimaan.  

• Jeesuskin rakastaa sinua valtavasti ja oli valmis jättämään taivaan kirkkauden, jotta sinä voisit 

pelastua. 

• Jeesus on kuin tuo samarialainen mies, joka armahti piestyä miestä, Jeesuskin armahtaa jokaista 

synnin takia haavoittunutta.  

• Varmasti tuo piesty mies pyysi apua Jeesukselta. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, 

pelastuu. 

 

KUVA 5 

10. Samarialainen vei hänet majataloon ja maksoi miehestä koituvat kulut, ja lupasi huolehtia lisämak-

susta, jos rahat eivät riitä. (10:34-35) 

• Jeesus maksoi kaikki kulut, jotta sinä saisit synnit anteeksi ja pääsisit Jumalan majataloon, tai-

vaaseen.  

• Jeesus maksoi sinun kulut kuolemalla ristillä syntiesi tähden, sinun puolestasi, jotta sinulla olisi 

paikka Jumalan majatalossa, taivaassa.  

• Ryöstetty mies antoi pelastaa itsensä. Anna sinäkin Jeesuksen pelastaa itsesi. 

 

11. Jeesus antoi lainopettajalle oppitunnin siitä, kuka on lähimmäinen.  

• Samarialainen noudatti Jumalan lakia olemalla ryöstetyn miehen lähimmäinen, jota uskonnolli-

set johtajat eivät tehneet.  

• Lain teot eivät koskaan pelasta ihmistä. Ainoastaan Jeesus pelastaa. 

 

12. Jeesus sanoi lainopettajalle, että jos tämä todella rakastaa Jumalaa, hän osoittaa Jumalan rak-

kautta myös muille.  

• Sinun kutsumuksesi tässä elämässä on rakastaa ja palvella toisia, kuten Jeesus antoi mallin 

• ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.” 1. Joh. 4:19 (Kirjoita paperille ja laita 

näkyviin, lukekaa yhdessä) 

 

KUVA 6 

13. Meille ei kerrota mitä lainopettaja teki. Tärkeää on se, että mitä sinä aiot tehdä?  

• Kuvitteletko vielä, että omilla hyvillä teoillasi voit pelastua? Huuda silloin avuksesi Jeesusta, joka 

haluaa antaa syntisi anteeksi. Voit rukoilla, vaikka näin: ”Jeesus, tunnustan olevani syntinen ja 

pyydän, anna anteeksi kaikki syntini ja tule sydämeeni asumaan. Vaikuta minussa, että osaisin 

olla lähimmäinen toisille.  

• Jos jo uskot Jeesukseen, sinut on kutsuttu tekemään elämässäsi hyviä tekoja, johon voit pyytää 

voimaa Jeesukselta.  


