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Johdanto: Kuvittelepa mielessäsi seuraavanlainen tilanne: On kuuma kesäpäivä, oot juuri tullut, vaikka koripallohar-

joituksista, ja juokset kiireesti kohti kotia. Hiki valuu, ja tiedät että lähdette uimaan heti kun pääset kotiin. Mielessä 

siintää jo uimapaikka, vilvoittava vesi. Mutta kiiruhtaessasi kadulla näet naapurin mummon kamppailevan kahden 

suuren kauppakassinsa kanssa kotiinsa päin. Hän kun on jo vanha, hänen jalkansa ovat heikot ja kätensä olivat huo-

nossa kunnossa nivelreuman vuoksi. Mitä teet? Jäätkö auttamaan vai juokset kotiin, jotta pääset heti uimaan? Mitä-

hän Jumala tahtoisi sinun ja minun tuossa tilanteessa tekevän? Ihan varmasti osoittavan rakkautta auttamalla Onko 

se helppoa? Ei. Meissä itsessämme ei ole rakkautta toisia kohtaan. Meidän tulee muistaa: 1. Joh. 4:19. (näkyviin, ää-

neen) Jumala on rakastanut meitä ensin, voimme rakastaa toisia. Hän vaikuttaa meissä rakkautta toisia kohtaan.  

Kenelle kaikille meidän sitten tulisi rakkautta osoittaa? Katsotaanpa erästä Jeesuksen kertomaa kertomusta.  

1. Kuva  

Eräänä päivänä eräs lainopettaja, Raamatun, vanhan testamentin, asiantuntija kysyi Jeesukselta: Luuk. 10:25b (ää-

neen) Eli mitä pitää tehdä, jotta pääsen taivaaseen Jumalan luokse.  Sen tärkeämpää kysymystä ei olekaan. Koko Raa-

mattukin on annettu meille sitä varten, että se kertoo miten sinä ja minä voimme päästä Jumalan luokse. Sinun on 

parasta olla ja elää Jumalan kanssa, sinut on luotu olemaan Hänen kanssaan. 

 

Lainopettaja ei uskonut Jeesukseen, vaan kysyi kysymyksen vain testatakseen Jeesusta. Jeesus oli valmis keskustele-

maan ja kysyi vastakysymyksen: ”Mitä laissa sanotaan?” Lainopetta tunsi Jumalan lain tosi hyvin ja vastasi: Luuk: 

10:27–28.  

 

Lainopettaja näytti ajatelleen, että ihminen saa ikuisen elämän, pääsee taivaaseen, kun noudattaa lakia, tiettyjä mää-

räyksiä. Eli hän ajatteli, että kun hän on tarpeeksi hyvä ihminen, hän pääsee taivaaseen. Silleen moni ihminen nyky-

äänkin ajattelee, mutta mikä on totuus; miten Jumalan luo pääsee? Uskomalla Jeesukseen. Vain Jeesus voi sinut pelas-

taa, antaa synnit anteeksi ja viedä taivaaseen. (lisää RISTI) Sen tähden Jeesuksen piti vähän opettaa lainopettajaa.  

 

2. Kuva 

Mitä luulet, noudattiko lainopettaja oikeasti aina tuota käskyä minkä hän sanoi? Rakastatko sinä Jumalaa yli kaiken ja 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, aina? Tämä mies kuvitteli, että hän pystyi noudattamaan Jumalan käskyjä täydellisesti, 

mutta Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on syntinen. (mustasydän) Luontaisesti tahdomme toimia päinvastoin. 

Ei kukaan meistä, en minä, enkä sinä, kykene itsessään rakastamaan Jumalaa koko sydämestä ja lähimmäisiämme niin 

kuin itseämme. Saamme rukoilla, että Jeesus anna minulle rakkauttasi; haluan rakastaa, mutta vain sinä voit vaikuttaa 

sen minussa. 1. Joh. 4:19 (näkyviin, ääneen) 

 

Yksi syy, miksi mies uskoi noudattavansa käskyä, oli, että hänellä oli erikäsitys siitä, että ketkä on lähimmäisiämme. 

Ehkä hän ajatteli, että lähimmäisiä ovat vain hyvät ystävät ja perheenjäsenet, ihmiset, jotka ajattelevat ja uskovat niin 

kuin me, helppohan niitä on rakastaa. Niinpä hän kysyikin Jeesukselta: ”Kuka on minun lähimmäiseni?” Siihen kysy-

mykseen Jeesus vastasi kertomuksella: 

 

3. Kuva 

Juutalainen mies Israelissa, joka siis kuului samaan kansaan kuin lainopettaja ja Jeesus, matkusti vaarallista tietä pitkin 

Jerusalemista Jerikoon. Tämä kapea, kivikossa mutkitteleva tie oli rosvojoukkojen suosima. Tien varrelle oli ehkä lu-

kuisia luolia, joissa rosvot pystyivät piileskelemään pahaa aavistamattomia matkailijoita odottaen. Miestä varmasti 

pelotti, että kuinka hän selviää matkasta. Yhtäkkiä miehen pahin pelko toteutui.  

 

4. Kuva 

Rosvojoukko hyökkäsi hänen kimppuunsa varastaen kaiken, mitä hänellä oli, jopa hänen vaatteensa. Rosvot pahoinpi-

telivät miehen ja jättivät hänet puolikuolleena makaamaan tielle. Jonkun ajan kuluttua kulki juutalainen pappi, sitä 

samaa tietä. Hän oli kenties tulossa Jerusalemin temppelistä, jumalanpalvelusta hoitamasta. Hän tunsi hyvin Jumalan 
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sanan ja opettikin sitä kansalle.  Hän tiesi varsin hyvin, että Jumala halusi hänen rakastavan lähimmäistään. Pappi näki 

pahoin loukkaantuneen miehen, joka kipeästi tarvitsi apua. Mitä pappi teki? Auttoiko hän miestä? Ei. 

 

5. Kuva 

Juutalaiset määräykset sanoi, että hän ei voisi mennä kuolleen luo, ettei saatuisi ja tulisi epäpuhtaaksi…  ja kun hän ei 

kaukaa katsoessaan tiennyt oliko mies kuollut vai ei, hän kiersi kaukaa. Jos mies eli, niin joka tapauksessa se voisi kuolla 

kohta, joten parempi oli olla menemättä. Pappi ei myöskään tiennyt oliko mies juutalainen. Jos se mies olisikin kuulu-

nut johonkin muuhun kansaan, hän ei voisi mennä auttamaan. Määräykset sanoivat niin. Joten pappi meni ohi, välit-

tämättä puolikuolleesta miehestä. Pitäessään kiinni näistä ulkoisista säädöksistään, hän toimi väärin tätä ryöstettyä 

miestä kohtaan.  

 

6. Kuva 

Papin mentyä eräs toinen mies saapui paikalle. Hän oli leeviläinen, joka työskenteli myös Jumalan temppelissä, avus-
tajana. Hänkin tunsi hyvin Jumalan lain: tiesi, että Jumala halusi hänen rakastavan lähimmäistään. Nähdessään louk-
kaantuneen miehen leeviläinenkin siirtyi tien toiselle puolelle, varmaan samojen syiden tähden kuin pappikin, ja jatkoi 
matkaansa.  
 
Kolmas paikalle saapunut mies oli samarialainen, eli hän ei kuulunut juutalaiseen kansaan. Juutalaiset eivät pitäneet 
samarialaisista, eivät halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Samarialaiset olivat sekakansaa, eivätkä 
uskoneet niin kuin juutalaiset. Juutalaisten ja samarialaisten välit olivat tulehtuneet. Eli tämä samarialainen mies oli 
kaikkien juutalaisten vihaama ihminen. Ohi kulkiessaan myös hän näki loukkaantuneen miehen ja hän tiesi, että jos 
hän auttaa, hän voi joutua itse siitä kärsimään. Mitä teki samarialainen? 
 
7.Kuva 
Samarialainen sääli loukkaantunutta miestä ja auttoi. Hän valeli öljyä ja viiniä, tuon aikaisia hoitoaineita, miehen haa-
voihin ja sitoi ne. Varovasti samarialainen nosti haavoittuneen miehen aasinsa selkään. Tämä samarialainen, kaikkien 
vihaama, pysähtyi auttamaan, silläkin uhalla, että itse joutuisi kärsimään tai vaikka ryöstetyksi. 
 
8. Kuva  
Kun he saapuivat lähimpään kaupunkiin, samarialainen vei haavoittuneen miehen majataloon, todennäköisesti Jerikon 

kaupunkiin, joka oli juutalainen kaupunki, eli siellä oli niitä ihmisiä, jotka vihasivat samarialaista. Ehkä ne katsoivat 

siellä vihaisesti, että mitä tuo mies tänne meidän kaupunkiimme tulee. Siitäkin huolimatta samarialainen auttoi mie-

hen sisälle, järjesti heille huoneen ja huolehti miehestä läpi yön.  

  

9. Kuva 

Aamulla samarialaisen täytyi jatkaa matkaansa. Hän tiesi, että haavoittuneen miehen rahat oli varastettu ja että mies 

tarvitsi edelleen apua. Samarialainen maksoi majatalon isännälle niin paljon, että mies vois olla melkein kuukauden 

siellä majatalossa. Hän pyysi majatalon isäntää huolehtimaan miehestä Ja vielä... samarialainen lupasi maksaa mah-

dolliset lisäkulut paluumatkallaan. Hän antoi sekä aikaansa että rahansa auttaakseen loukkaantunutta miestä, välittä-

mättä siitä, että joutui itsekin vaaraan: Hän rakasti, auttoi toiseen kansaan kuuluvaa, toisin uskovaa, miestä. 

 

10. Kuva 

Kun Jeesus oli kertonut tämän kertomuksen, hän kysyi lainopettajalta: jae 36. Lainopettaja tunsi varmasti olonsa epä-

mukavaksi. Hän ei olisi halunnut myöntää, että samarialainen oli ollut hyvä lähimmäinen. Lainopettaja kuitenkin vas-

tasi: Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin” kuin samarialainen mies. Jeesus 

kertoi, että jos lainopettaja todella rakastaa Jumalaa, hän osoittaa rakkautta myös muille, ei vaan oman perheen- ja 

kansanjäsenille, ei vain niille, jotka uskovat ja ajattelevat samoin kuin hän, vaan ihan jokaiselle ihmiselle.  

 

Jeesus pani lainopettajan miettimään ja panee tänään minut ja sinut miettimään, että kenen lähimmäisiä meidän tulee 

olla; ketä tulee rakastaa. Voisitko sinä olla ystävä sellaiselle, joka on yksin tai jota kiusataan, sellaiselle, joka on jollain 

tavoin erilainen kuin muut ja kenestä toiset eivät välitä? Ketä sinä voisit auttaa ja osoittaa Jumalan rakkautta? Oletko 

valmis olemaan todellinen lähimmäinen? Se merkitsee luopumista jostain. Esimerkiksi ajasta: olet suunnitellut tekeväsi 

jotain ihan muuta, mutta päätätkin auttaa toista. Tai rahasta tai tavarasta: mitä annat omastasi toiselle, kenellä on 
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tarve. Mikä on suurinta rakkautta toisia kohtaan? Viedä heidät Jeesuksen luokse; rukoilla heidän puolestaan ja kertoa 

heille Jeesuksen rakkaudesta.  

Kuka on rakastanut ja rakastaa kaikista eniten? Kuka on vielä rakkaudellisempi ja auttavampi kuin samarialainen? 

Kuka on kaiken rakkauden lähde, kuka vain voi antaa sinulle voiman rakastaa toisia ihmisiä?  JEESUS. 1. Joh. 4:19 

(näkyviin, ääneen) 

 

11. Kuva  

Millä tavoin Jumala on osoittanut sinulle rakkauttaan? Hän pysähtyi auttamaan sua, vaaroista ja häpeästä välittä-

mättä ja Hän maksoi kalliin hinnan, jotta sinä saisit elämän. Jeesus kuoli puolestasi, sinun syntiesi tähden, jotta usko-

malla Häneen saat syntisi anteeksi ja saat olla Jeesuksen oma. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin kuolla toisen puo-

lesta. Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja rakastaa tänäänkin sinua, olit sitten minkä pituinen tahansa, olit 

tyttö tai poika, olit rikas tai köyhä, minkä ikäinen tahansa…  mikään ei estä Hänen rakkauttaan sinua kohtaan. Hän ei 

sinua hylkää eikä jätä. Kun Jumala on ensin rakastanut sinua näin paljon, sinäkin voit rakastaa lähimmäistäsi. Jeesus 

vaikuttaa sinussa rakkautta toisia kohtaan.  

 

Jos et, vielä usko Jeesuksen, et ole saanut syntejäsi anteeksi, voit rukoilla… Jeesus kuulee ja vastaa.  

Rukoile myös, että Jeesus anna minulle rakkautta toisia kohtaan, auta että voisin elää ystävällisesti ja rehellisesti ja 

muita ajatellen ja ohjata heitä Jeesuksen luo, joka on paras auttajamme... Kiitos, että autat. Jeesus varmasti auttaa, 

hän on luvannut niin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laupias Samarialainen – Me rakastamme, koska… 
 

RAAMATTUVISA – ympyröi oikea vastausvaihtoehto    
 
1. Mitä lainopettaja kysyi Jeesukselta? 

a) Mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni 

iankaikkisen elämän? 

b) Paljonko maksaa pääsylippu taivaaseen? 

c) Kuinka voin olla hyvä ihminen? 

d) Kuinka paljon Jumala rakastaa minua? 

 

2. Kuinka lainopettaja ajatteli pääsevänsä  

taivaaseen? 

a) Rakastamalla Jumalaa sekä lähimmäistään niin 

kuin itseään. 

b) Valvomalla, että toiset tekee hyviä asioita. 

c) Maksamalla suuren rahasumman. 

d) Kiipeämällä tikapuita pitkin. 

 

3. Miten Jeesus vastasi lainopettajalle? 

a) ei mitenkään 

b) käskemällä olemaan hyvä ihminen 

c) kertomalla kertomuksen 

d) laulamalla laulun 

 

4. Mitä kertomuksen miehelle tapahtui? 

a) hänen autostaan puhkesi rengas 

b) joutui ryöstetyksi ja pahoinpideltiin 

c) hän sairastui 

d) hän kuoli 

 

5. Mitä uskonnolliset johtajat (pappi ja leeviläi-

nen) tekivät nähdessään miehen? 

a) Antoivat juotavaa 

b) Soittivat 112 

c) Menivät ohi, välittämättä miehestä. 

d) veivät miehen hoitoon 

 

6. Mitä samarialainen mies teki? 

a) Sitoi miehen haavat, vei hänet majataloon ja  

maksoi hoitokulut 

b) Tilasi ambulanssin 

c) Meni ohi, välittämättä miehestä 

d) oli vihainen papille 

 

7. Mitä lainopettaja vastasi Jeesuksen kysymyk-

seen: kuka oli ryöstetyn lähimmäinen?  

a) Ei kukaan. 

b) Se, joka osoitti laupeutta.  

c) Se, joka meni ohi, välittämättä miehestä. 

d) pappi 

 

8. Kuinka voit osoittaa lähimmäisen rakkautta?  

a) Ajattelemalla vain itseäsi.  

b) Kiusaamalla 

c) Et mitenkään. 

d) Auttamalla ja olemalla ystävä toiselle ihmiselle 

 

9. Kenelle Jumala haluaa sinun osoittavan  

rakkautta? 

a) Vain parhaille ystävillesi ja perheesi jäsenille 

b) Jokaiselle ihmiselle 

c) Heille, jotka ovat sinua kohtaan ystävällisiä. 

d) Heille, jotka ajattelevat ja uskovat samoin kuin 

sinä 

 

10. Kuka antaa sinulle voimaa ja halua rakastaa? 

a) äitisi 

b) lääkäri 

c) Jeesus 

d) sinä itse 

 

11. Miten lause jatkuu: ”Me rakastamme, 

koska…  

a) olemme niin hyviä.  

b)  meidän on pakko rakastaa. 

c) emme osaa muutakaan. 

d) koska Jumala on ensin rakastanut meitä.”  
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Essi ja Elmeri       

- ennen opetusta 
 

Elmeri: Moi Essi! Tiedätkö sä meidän luokan Heikin? Se on hiljainen, mutta tosi hyvä koulussa.  

Essi: Juu, taidan tietää. Se on välitunnillakin aina yksin, lukee kirjaa tai mietiskelee vaan jotain.  

Elmeri: Just se! Se on ihan outo kaveri. Kukaan ei edes tykkää siitä, kaikki vaan kiusaa sitä.  

Essi: Täh! Miksi? Kiusaatko säkin? 

Elmeri: No, en kiusaa, mut kyllä se munkin mielestä on tosi outo kaveri, en mä vaan tykkää siitä.  

Essi: Ootko koskaan edes tutustunut häneen? Jutellut hänen kanssaan tai pyytänyt häntä mu-

kaan peleihin?  

Elmeri: No, en mä oo… Kun ei muutkaan tee niin.  Mutta tiedätkö Essi, mitä eilen tapahtui? 

Essi: No, kerro! 

Elmeri: Kun mä lähdin koulusta kotiin, 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 jätti-

vät sinne makaamaan.  

Essi: Voi ei! Kauheaa! Kai sä menit auttamaan? 

Elmeri: No en mennyt, kun ajattelin, että jos ne isot pojat näkee minutkin, niin nehän tekee mulle 

samoin. 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. 

Essi: Et voi olla tosissasi!! Onhan Heikki sentään teidän luokkakaveri, ja vaikkei olisikaan, niin 

häntä ois pitänyt auttaa! Miltä itsestäs tuntuis olla samassa tilanteessa? 

Elmeri: Niin, no, pahalta tuntuis. Mutta mä vaan ajattelin, ettei ne rupee kiusaamaan sitten minua-

kin. Ja… 

Essi: Voi sinua! Tiedätkö sä kuitenkin, miten Heikille lopulta kävi? Auttoiko sitä joku muu?  

Elmeri: 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… 

Essi: Onneksi ei käynyt pahemmin! 

Elmeri: Niinpä, mutta kuunnellaan nyt raamattuopetus, ennen kuin sanot enää yhtään mitään 

enempää. 
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Essi ja Elmeri       

- opetuksen jälkeen 
  

Elmeri: Essi, mä tajusin, että oon ihan kurja ja tyhmä…  

Essi: Miten niin? 

Elmeri: 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. 

Essi: Niinpä. Mut en minäkään oo ennemmin tajunnut, että ihan kaikki ihmiset on mun lähim-

mäisiä.  

Elmeri: Mulle tuli tuossa opetuksen aikaan vielä mieleen, että oon nähnyt, kuinka Heikki on mo-

nesti auttanut toisia. Sitäkin yhtä eskarilaista poikaakin, joka kaatui ja satutti jalkansa, Heikki juoksi 

heti auttamaan… 

Essi: Heikki on kyllä tosi esimerkillinen, hieno kaveri! Mä haluisin tutustua häneen paremmin. 

Elmeri: Voi, kunpa minä olisin auttanut häntä. Mua harmittaa ihan hirveesti. Antaakohan Heikki ja 

Jumala koskaan mulle anteeksi? 

Essi: Mä luulen, että antaa. Sun kannattaa heti huomenna mennä käymään Heikin luona, ja pyy-
tää anteeksi. Eikös Jeesus kuollu kaikkien meiän virheitten takia? 

Elmeri: Niinhän se kuoli. Mutta miten se voi rakastaa jotain näin typerää ihmistä? 

Essi: 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 esi-
merkkiä ja vaikuttaa meissä rakkautta toisia kohtaan. 

Elmeri: Niinpä juts! Mut Essi hei, voisitko sä rukoilla mun puolesta, että Jeesus vois antaa mulle an-
teeks? Ja että mä voisin rakastaa muita ihmisiä? 

Essi: 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. 

Elmeri: Juu, sellaista rakkautta minäkin tarvitsen. Vain Jeesus voi sitä meille antaa, mutta onneksi 

Jeesuksella on rakkautta yllin kyllin ja Hän mielellään jakaa sitä meille. 

Essi: 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 ja kertoa heille Jeesuksesta. 

Elmeri: Ja ollaan kaikkia kaikki kohtaan ystävällisiä ja reiluja kavereita! Rukoillaan toinen tois-

temme puolesta; se on suurta rakkautta. Mut nyt pitää mennä, nähdään taas! 

Essi: Juu, nähdään! 

 
 


