Liite 10 : Laupias samarialainen, Raamatun teksti
Laupias samarialainen
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: “Opettaja,
mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?” Jeesus sanoi
hänelle: “Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?” Mies vastasi: “Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko
ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jeesus sanoi: “Oikein vastasit.
Tee näin, niin saat elää.”
Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: “Kuka sitten on minun
lähimmäiseni?”
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. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen
nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän
näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
“Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki
miehen, hänen tuli tätä sääli. 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. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi
ne majatalon isännälle ja sanoi: ‘Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja,
minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli
ryöstetyn miehen lähimmäinen?”
Lainopettaja vastasi: “Se, joka osoitti hänelle laupeutta.” Jeesus sanoi: “Mene ja tee
sinä samoin.”
Lähde: Raamattu, Luuk. 10: 25–37
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Liite 11: Laupias samarialainen, selkoteksti
Jeesus opetti ihmisiä auttamaan toisiaan. Kerran Jeesukselta kysyttiin: – Kuka on
minun lähimmäiseni?
Jeesus vastasi kertomalla kertomuksen miehestä, joka ryöstettiin matkalla Jerikoon.
”Eräs mies matkusti Jerikoon. Rosvot hyökkäsivät miehen kimppuun ja ryöstivät
hänet. He jättivät hänet haavoittuneena tielle. Mies kuolisi, ellei kukaan auttaisi häntä.
Kukaan ei halunnut auttaa. Haavoittuneen miehen ohi kulki ensin pappi ja hieman
myöhemmin papin apulainen, mutta kumpikaan ei uskaltanut pysähtyä auttamaan.
Viimein eräs mies pysähtyi. Mies kuului halveksittuun heimoon, eikä kukaan odottanut, että hän auttaisi.
Mutta mies auttoi ryöstettyä ja kuljetti tämän hoitoon majataloon.
Koko yön mies hoivasi haavoittunutta. Seuraavana aamuna hän antoi majatalon isännälle rahaa ja sanoi: – Hoida haavoittunutta. Jos sinulle tulee enemmän kuluja, minä
korvaan ne, kun tulen takaisin.
Kun Jeesus oli lopettanut kertomuksen, hän kysyi kuulijoilta:
– Kuka teki oikein? Kuka oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?
– Tietenkin mies, joka auttoi, kuulijat vastasivat.
Jeesus sanoi: – Menkää ja tehkää te samoin.
Lähde: Pertti Rajala (2012) Selkoraamattu. Lasten Keskus, Helsinki.
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