
Laupias samarialainen (Luuk.10:25) PT: Jeesus on tie taivaaseen 

Johdanto: Hki: 12-v. sokeritautinen tyttö tuupertui kadulle, ihmiset kulkivat 

ohi, kaksi koditonta menivät auttamaan ja ostivat sokeripitoista syötävää 

 

1. Lainopettaja kysyy Jeesukselta ”kiusatakseen” (-38) Häntä 

- Lainopettaja tunsi Jumalan käskyt (oli kuin pappi ja lakimies yhtä aikaa) 

- Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän 

perisin? (käännös -38) 

* Miten lapset voivat yrittää ansaita ikuisen elämän? 

?  Voiko perintöä ansaita?  > Ei, se saadaan! PT 

 

2. Jeesus kysyy: Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? 

- Lainopettaja vastaa: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja 

koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi 

niin kuin itseäsi." (yhdisti 2 eri kohtaa: 5.Moos.6:5, 3.Moos.18:19) 

? Rakastatko koko ajan Jumalaa ja lähimmäistä kaikin tavoin? 

- Jeesus lupasi elämän käskyn täyttäjälle, voiko kukaan onnistua siinä? 

* En voi täyttää käskyä > olen sen rikkoja = syntinen = armon tarvitsija 

* Jeesus halusi armahtaa miehen ja haluaa armahtaa sinutkin!! PT 

 

3. Lainopettaja kysyi: Kuka sitten on minun lähimmäiseni? 

- Lainopettaja halusi yrittää käskyn täyttämistä 

 

4. Jeesus kertoo tarinan miehestä matkalla Jerusalemista Jerikoon 

- Rosvot yllättivät ja pahoinpitelivät miehen ja jättivät alasti tielle makaamaan 

 

5. Paikalle tulee ja paikalta menee pappi 

? Auttoiko pappi? Miksi ei? 

- Pappi ei auta, vaikka tod.näk. kulkee ratsun kanssa 

- Papista tulisi epäpuhdas, jos hän koskisi kuolleeseen tai muun maalaiseen 

> Tajuton mies ei kerro onko kuollut eikä alastomasta tiedä mistä maasta tulee 

 

6. Leeviläinen temppelipalvelija kulkee ohi (=suntio / kanttori) 

- Auttoiko leeviläinen? Miksi ei? 

- Ehkä leeviläisellä oli kiire tai hän pelkäsi.        > Auttaisitko sinä? 

 

7. Paikalle tuli samarialainen.. ja näki hänet, niin hän armahti häntä. (-38) 

? Näetkö sinä avun tarvitsijan? Näetkö yksinäisen? Näetkö kiusatun? 

- Hän puhdisti ja sitoi miehen haavat ja vei hänet turvaan majataloon 

* Samarialainen oli armollinen tuntemattomalle miehelle. 

 

8. Samarialainen vie ryöstetyn miehen majataloon ja maksoi hoidon 

- Samarialaiset olivat juutalaisten vihaamia (vrt. ukki sodassa vihasi venäläisiä) 

- Majatalo oli juutalaisessa kaupungissa, miestä voitaisiin syyttää 

pahoinpitelystä > hän vei oman henkensä uhalla miehen majataloon 

* Jeesus antoi oman henkensä, jotta sinä voisit elää ikuisesti. PT 

 

9.Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen 

- Jeesus käskee tehdä samalla tavalla 

? Miten sinä voi auttaa lähimmäistä? 

* Voiko taivaan ikuiseen elämään päästä auttamalla/olemalla kiltti? PT 

 

KERTAUS ja sovellus: Kun sinä olet apua tarvitseva, Jeesus näkee sinut ja 

auttaa. Jeesuksen seuraajat tekevät samoin. Pysy Jeesus tiellä1 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 RAAMATTU 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

_________________ 

K11-kanava: 

Kenet pitäisi nähdä? 

- Peili / mikä muuttui

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Laupias samarialainen (Luuk.10:25) 

Mitä Herra teki?  Vastasi kysymykseen, kertoi lähimmäisen auttamisesta. Nosti oman suorittamisen 

riman liian korkealle.  Mitä tämä osoittaa hänestä? Jeesus näkee jokaisen. Jeesus haluaa armahtaa. Mitä 

voimme oppia päähenkilöstä? Auttaa lähimmäisiä. Olla yrittämättä taivaaseen omin avuin. Mitä voimme 

oppia synnistä ja sen seurauksista? Olemme kaikki syntisiä, synti saa ihmisen kuvittelemaan liikoja. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  Samarialainen, lainopettaja 

Totuuksia: Auta lähimmäistä, Jeesus on tie taivaaseen,  

 PT: Jeesus on tie taivaaseen, ei omat teot 
 

Luuk.10 

25. Laupias samarialainen  

Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta 

saisin omakseni iankaikkisen elämän?"  

26. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?"  

27. Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko 

ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."  

28. Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."  

29. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"  

30. Jeesus vastasi hänelle näin:  

"Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä 

vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin.  

31. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi.  

32. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.  

33. "Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli 

tätä sääli.  

34. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen 

juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta.  

35. Seuraavana aamuna hän otti kukkarost aan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida 

häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.'  

36. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?"  

37. Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin." 

 

Käännös -38 

25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä 

iankaikkisen elämän perisin?" 26. Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" 27. 

Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 

kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." 28. Hän sanoi hänelle: 

"Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää." 29. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi 

Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" 30. Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi 

Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja 

menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. 31. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja 

meni ohitse. 32. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. 33. Mutta 

kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. 

34. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet 

juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. 35. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi 

denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani 

sinulle maksan.' 36. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli 

joutunut ryövärien käsiin?" 37. Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Niin Jeesus sanoi hänelle: 

"Mene ja tee sinä samoin." 


