PERHEHARTAUS
Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka
meillä Hänessä on.

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi
perheinä suurimman aarteen äärelle.
Siunattua aikaa perheellenne!

AIHE

LAUPIAS SAMARIALAINEN
Meidän tulisi auttaa ja rakastaa lähimmäisiämme.
Luukas 10:25-37

KERTOMUS

VINKKI: Tästä saa helposti
näytelmän. Kokeilkaapa tehdä
se perheen kesken!

Erään kerran Jeesukselta kysyttiin, että kuka on lähimmäinen.
Silloin Jeesus kertoi tarinan:
Eräänä päivänä muuan mies oli matkalla Jerikoon. Oli kuuma ja matka oli
ollut pitkä. Yhtäkkiä hänet yllätti rosvojoukko. Rosvot veivät häneltä kaiken,
vaatteetkin, ja hakkasivat miehen verille. Saatuaan saaliinsa rosvot
katosivat ja jättivät miehen tien viereen makaamaan. Hän oli niin huonossa
kunnossa ettei voinut liikkua.
Eipä aikaakaan, kun tietä pitkin tuli pappi. Ehkä hän auttaisi miestä! Mutta
ei. Pappi vain käveli ohi. Samoin teki paikalle sattunut leeviläinen.
Molemmat eivät tehneet mitään auttaakseen miestä, joka makasi tien
laidalla.
Sitten paikalle saapui muuan samarialainen. Yleensä samarialaiset ja
juutalaiset eivät olleet kavereita, mutta nähdessään miehen sääli
samarialainen tätä. Hän pysähtyi, meni miehen luokse ja valeli hänen
haavoihinsa öljyä ja sitoi ne. Sitten samarialainen auttoi miehen aasinsa
selkään. He matkasivat läheiseen majataloon, jossa samarialainen hoiti
miestä.
Seuraavana aamuna samarialainen maksoi majatalon isännälle kaksi
denaaria ja pyysi, että tämä huolehtisi miehestä. Hän jopa lupasi maksaa,
jos tulisi lisää kuluja.
Jeesus katsoi kuulijoitaan ja kysyi: "Kuka näistä oli miehen lähimmäinen".
Vastauksena sanottiin, että se, joka häntä auttoi. Siihen Jeesus totesi: "Mene ja
tee sinä samoin".

Vaikka samarialainen ei tuntenutkaan miestä, auttoi hän tätä silti. Hän toimi hyvin ja
oikein, siitä tuli varmasti heille molemmille hyvä mieli! Meidän jokaisen ympärillä on
muita ihmisiä. Perhettä, ystäviä ja sukulaisia. Mutta meillä kaikilla on myös naapureita ja
muita ihmisiä, joita saatamme tavata sattumaltakin. Näistä jokainen on meidän
lähimmäisemme.
Jeesus opasti meitä tekemään samoin kuin samarialainen teki. Mitä se tarkoittaa? Meidän
tulisi auttaa ja rakastaa niitä ihmisiä, joita kohtaamme.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi pappi ja leeviläinen kulkivat ohitse? Oliko se outoa?
Miksi samarialainen pysähtyi? Olisitko sinä pysähtynyt?
Miltä miehestä mahtoi tuntua, kun ihmiset kävelivät vain ohitse? Entä sitten,
kun samarialainen auttoi?
Ketä sinä voisit auttaa tai miten voisit näyttää rakkautta muille?
Kuka on sinun lähimmäisesi?

RUKOUS
Rakas Taivaan Isä, auta meitä olemaan lähimmäisiä niille ihmisille, joita me
kohtaamme. Auta meitä rakastamaan ja auttamaan muita. Kiitos siitä, että
olet kanssamme. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Tähän sopiva Kotipuun jakso on 117 (Lähimmäinen). Video löytyy osoitteesta
www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Kukapa menee ja
Ystävyys (Löytyy Youtubesta.)
Yhdistä kuva ja sana
Miten minä voisin auttaa?
Etsi erot

