
Saku ja Ruut        Laupias samarialainen 
- ennen opetusta 

 
Saku: Moi Ruut! Tiedätkö sä meidän luokan Heikin? Se on hiljainen, mutta tosi hyvä koulussa.  
 
Ruut: Juu, taidan tietää. Se on välitunnillakin aina ihan yksin, lukee kirjaa tai mietiskelee 
vaan jotain.  
 
Saku: Just se! Se on ihan outo kaveri. Kukaan ei edes tykkää siitä, kaikki vaan kiusaa sitä.  
 
Ruut: Täh! Miksi? Kiusaatko säkin? 
 
Saku: No, en mä kiusaa. Mut kyllä se munkin mielestä on tosi outo kaveri, en mä vaan tykkää 
siitä.  
 
Ruut: Ootko koskaan edes tutustunut häneen? Jutellut hänen kanssaan tai pyytänyt häntä 
mukaan peleihin?  
 
Saku: No, en mä oo… Kun ei muutkaan tee niin.  Mutta tiedätkö Ruut, mitä tänään tapahtui? 
 
Ruut: No, kerro! 
 
Saku: Kun mä lähdin koulusta kotiin, niin huomasin, kun tien toisella puolella jotkut isommat pojat 
juoksi Heikin perässä ja lopulta ottivat sen kiinni. Sit ne potkivat sitä ja kaatoivat sen ojaan ja 
jättivät sinne makaamaan.  
 
Ruut: Voi ei! Kauheaa! Kai sä menit auttamaan? 
 
Saku: No en mä mennyt, kun ajattelin, että jos ne isot pojat näkee minutkin, niin nehän tekee 
mulle samoin. Ja sitä paitsi, ei me olla Heikin kanssa edes kavereita. Ja siinä oli muitakin meidän 
luokkalaisia, eikä nekään mennyt auttamaan. Sanoivat vaan, että omapahan on vikansa, kun on 
niin nönnö. 
 
Ruut: Et voi olla tosissasi!! Onhan Heikki sentään teidän luokkakaveri, ja vaikkei olisikaan, 
niin häntä ois pitänyt auttaa! Miltä itsestäs tuntuis olla samassa tilanteessa? 
 
Saku: Niin, no, pahalta tuntuis. Mutta mä vaan ajattelin, ettei ne rupee kiusaamaan sitten 
minuakin. Ja… 
 
Ruut: Voi sinua! Tiedätkö sä kuitenkin miten Heikille lopulta kävi? Auttoiko sitä joku muu?  
 
Saku: Juu, pojat kertoi, että joku aikuinen mies oli tullut siihen ja oli auttanut Heikkiä ja vienyt sen 
autolla kotiin asti. Eikä Heikille onneksi ollut pahemmin käynyt. Joku naarmu ja mustelma vaan… 
 
Ruut:  Onneksi ei käynyt pahemmin! 
 
Saku: Niinpä, mutta nyt meidän pitää mennä, että kuullaan tän illan opetus. 
 
Ruut: Juu, mennään. 
 
 
 
 
 
 



Saku ja Ruut        Laupias samarialainen 
- opetuksen jälkeen 

  
Saku: Ruut, mä tajusin, että mä oon ihan kurja ja tyhmä…  
 
Ruut: Miten niin? 
 
Saku: Mä toimin ihan typerästi, kun en mennyt auttamaan Heikkiä. Se olis ollut mun tehtävä. Mä 
toimin just samalla tavalla kuin ne tyypit, jotka eivät auttaneet sitä ryöstettyä miestä. Onhan Heikki 
kuitenkin mun lähimmäinen, vaikkei me mitään parhaita kavereita ollakaan. 
  
Ruut: Niinpä. Mut en minäkään oo ennemmin tajunnut, että ihan kaikki ihmiset on mun 
lähimmäisiä.  
 
Saku: Mulle tuli tuossa opetuksen aikaan vielä mieleen, että oon nähnyt kuinka Heikki on monesti 
auttanut toisia. Sitäkin yhtä eskarilaista poikaakin, joka kaatui ja satutti jalkansa, Heikki juoksi heti 
auttamaan… 
 
Ruut: Heikki on kyllä tosi esimerkillinen, hieno kaveri! Mä haluisin tutustua häneen 
paremmin. 
 
Saku: Mutta voi, kunpa minä olisin auttanut häntä. Mua harmittaa ihan hirveesti. Antaakohan 
Heikki ja Jumala koskaan mulle anteeksi? 
 
Ruut: Mä luulen, että antaa. Sun kannattaa heti huomenna mennä käymään Heikin luona, ja 
pyytää anteeksi. Ja eikö Jeesus kuollu kaikkien meiän virheitten takia? 
 
Saku: Niinhän se kuoli. Mutta miten se voi rakastaa jotain näin typerää ihmistä? 
 
Ruut: Kyllä Hän voi. Ehkä Jeesus rakastaa meitä, sua ja mua, just sen takia niin paljon, että 
me voitas rakastaa kaikkia lähimmäisiä meiän ympärillä! Jeesus näyttää meille todella 
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: Totta kai voin. Mä voisin pyytää Jeesukselta ittellenikin lisää auttamishalua ja 
rakkautta kaikkia kohtaan, niitäkin, jotka ei ajattele samoin kuin minä tai muuten on 
erilaisia. 
 
Saku: Juu, sellaista rakkautta minäkin tarvitsen. Vain Jeesus voi sitä meille antaa, mutta onneksi 
Jeesuksella on rakkautta yllin kyllin, niin Hän mielellään jakaa sitä meille. 
 
Ruut: Niinpä! Kiitos Jeesus, että sinä olet hyvä, ihan paras! Nyt meidän täytyy vaan pitää 
silmät auki ja jalat valppaina, niin että nähdään ketä me voimme auttaa… 
 
Saku: Ja ollaan kaikkia kaikki kohtaan ystävällisiä ja reiluja kavereita! Mut nyt pitää mennä, 
nähdään huomenna koulussa! 
 
Ruut!  Juu, nähdään! 


