
Saku ja Ruut - Laupias samarialainen (Luuk. 10:25-37)      ENNEN OPETUSTA 

 
Ruut:  Hei Saku, arvaapa mitä mä näin eilen, ku me oltiin siskon kanssa kävelemässä 

metsässä? 
 
Saku: Sä näit karhun, joka oli just heränny talviunilta ja se oli tosi vihanen ja hyökkäs sua 

kohti ja… 
 
Ruut: (keskeyttää) EI Saku, en nähny karhua! 
 
Saku: No sitte sä näit lumimiehen!! Sekin huomas teiät ja oli tosi vihanen ja te jouduitte 

juoksemaan karkuun mut… 
 
Ruut: (keskeyttää) Saku, se ei ollu mitään, mitä me oltas jouduttu juoksemaan pakoon. 
 
Saku:  Miten se sitten voi olla mitään hauskaa? 
 
Ruut: Oota ku kerron. Me nähtiin orava, joka oli tosi korkeella puussa ihan meiän 

lähellä. Se istu hetken paikallaan ja sit se yritti hypätä viereiseen puuhun. Mut 
se ei saanukaan kiinni ja tippu alas... 

 
Saku: (keskeyttää) Ja sille kasvo siivet ja se oppi lentämään! 
 
Ruut:  EI Saku! Kuuntele nyt! Se tippu tosi nopeaa ja tömähti maahan. Me säikähettiin 

tosi pahasti siskon kanssa. Mut se orava seiso vaan hetken paikallaan ja lähti 
sitten loikkimaan pois. Mut se näytti olevan ihan sekasin siitä pudotuksesta! 

 
Saku:   Ai tällä lailla sekasin? (puistelee päätään ja mölisee) 
 
Ruut:  Joo, vähän jotain ton suuntasta! 
 
Saku: Mahto olla hauska näky! Mut mäkin näin eilen jotain tosi hauskaa! Me oltiin tulossa 

Veetin kanssa luistelemasta, kun me nähtiin yks mummo ylittämässä katua ja sit se 
liukastu ja kaatu. Sen kassi lensi kauas ja kaikki tavarat lensi ympäriinsä!  

 
Ruut:   Eihän tuossa oo mitään hauskaa. 
 
Saku: Mut oisitpa nähny, miten se kassin sisältö lensi! Ja oli se liukastuminenkin hieno 

lento!  
 
Ruut:  Ei kai sille mummolle sattunu mitään? 
 
Saku:  En mä tiiä, ei me siihen pysähytty. 
 
Ruut:  Ettekö te ees kysyny, sattuko sille mitään? 
 
Saku:  Ei! Oisko muka pitäny? Oli siinä muitakin ihmisiä, ihan hyvin nekin ois voinu auttaa! 
 
Ruut:  Niin oisitte tekin! 
 
Saku:  Mutta eipähän autettu. Tuu, mennään nyt niin kuullaan tän illan opetus! 
 
 
 

 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
Saku:  Ruut, mä tajusin, että mähän oon ihan idiootti! 
 
Ruut:  Ai miten niin? 
 
Saku: Mähän tein tosi typerästi eilen, ku en auttanu sitä mummoa, joka kaatu tiellä! Mähän 

olin just ku ne tyypit siinä opetuksessa, kun ne ei auttanut sitä ryöstettyä miestä. 
Meiänhän pitäis auttaa kaikkia! Se mummokin on kai mun lähimmäinen.  

 
Ruut: Niin kai se onkin. Mäkään en oo aiemmin tajunnu, että KAIKKI ihmiset on 

meiän lähimmäisiä. 
 
Saku: Voi kun mä oisin auttanu sitä mummoa! Sen sijaan mä vaan nauroin sille. Mulla on 

tosi paha mieli. Antaakohan Jumala mulle ikinä anteeks? 
 
Ruut:  Mä luulen, että antaa. Eikö Jeesus kuollu kaikkien meiän virheitten takia? 
 
Saku:  Niinhän se kuoli. Mutta miten se voi rakastaa jotain näin typerää ihmistä? 
 
 

Ruut: (vitsaillen) En mäkään ymmärrä, miten se ketään NOIN typerää voi rakastaa! 
 
Saku:  Älä viiti, mä oon ihan tosissani. 
 
Ruut: Sori. Mutta ehkä Jeesus rakastaa meitä just sen takia niin paljon, että me voitas 

rakastaa kaikkia lähimmäisiä meiän ympärillä! Jeesus näyttää aika hyvää 
esimerkkiä! 

 
Saku: Niin näyttää! Ruut, voisitko sä rukoilla mun puolesta, että Jeesus vois antaa mulle 

anteeks? Ja että mä voisin auttaa enemmän muita ihmisiä? 
 
Ruut:  Tottakai voin. Jos sä lupaat uskoa siihen, että saat anteeks.  
 
Saku:  Mä lupaan. 
 
Ruut:   Mä voisin pyytää Jeesukselta  itellenikin lisää auttamishalua. 
 
Saku: Niin. Oishan sunkin pitäny auttaa eilen sitä oravaa! Ite sanoit, että se oli ihan sekasin 

siitä pudotuksesta! 
 
Ruut:  Mutta enhän mä ehtiny tekemään mitään, ku se jo hyppi karkuun! 
 
Saku:  Sun ois pitäny juosta perään ja varmistaa, että se on kunnossa! 
 
Ruut: Hah! Niinpä tietysti! Mitäpä Saku, jos yritettäs auttaa vaan niitä, jotka oikeasti 

näyttää apua tarvitsevan? 
 
Saku:  Tehään sitten niin! Moikka Ruut! 
 
Ruut:  Heippa Saku! 
 
 
 
 
 



Näin Saku ja Ruut jutustelivat saapuessaan Donkkis Big Night –iltaan. Illassa he osallistuivat monille 

erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat 

Raamatusta miten Jeesus neuvoi kohtaamaan lähimmäisiämme. Opetus meni näin:  

 
Jeesus kertoi miehestä, joka oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Matkalla rosvojoukko hyökkäsi 
hänen kimppuunsa, pahoinpiteli hänet ja jätti alasti maahan makaamaan. Miehen ohi kulki pappi, 
mutta hän ei pysähtynyt auttamaan. Seuraavaksi ohi meni temppelipalvelija, mutta hänkin vain 
käveli ohi. Tämän jälkeen ohi meni samarialainen mies, joka pysähtyi miehen kohdalla. Hän 
puhdisti ja sitoi miehen haavat, ja vei tämän läheiseen majataloon toipumaan. Jeesus kysyy, kuka 
näistä kolmesta oli pahoinpidellyn miehen lähimmäinen? Se, joka välitti, rakasti ja auttoi, eli 
samarialainen mies. Jeesus neuvoo meitä tekemään samoin, rakastamaan ja auttamaan ihmisiä 
ympärillämme. Jeesus itse on luvannut auttaa meitä tässä tehtävässä, mutta Hän on myös 
luvannut auttaa meitä pääsemään Taivaaseen Jumalan luokse. Itse me emme omilla teoillamme 
voi Taivaaseen päästä, siksi me tarvitsemme Jeesusta matkallamme. 
 
Näin kuulimme miten Jeesus on luvannut auttaa meitä joka päivä ja hetki. Mukavan illan jälkeen Saku ja 

Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


