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Finnish

“Opettaja! Mitä minun
pitää tehdä, jotta saisin
omakseni iankaikkisen
elämän?”

Kysyjä oli lakimies, joka
yritti panna Jeesuksen
koetukselle. “Mitä
Jumalan laki sanoo?”
Jeesus vastasi.
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Vastaukseksi miehen kysymykseen Jeesus kertoi
vertauksen miehestä, joka oli matkalla
Jerusalemista Jerikoon.
Rosvot hyökkäsivät
hänen kimppuunsa.

“Rakasta Jumalaa ja
lähimmäistäsi,” mies
sanoi. “Mutta kuka on
minun lähimmäiseni?”
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Sattumalta eräs pappi kulki samaa
tietä. Varmasti hän auttaisi
haavoitettua miestä.
Mutta ei!

Rosvot veivät häneltä kaiken mahdollisen, jopa
hänen vaatteensa. He myös pieksivät hänet
haavoille, ja jättivät hänet puolikuolleena
tien varteen.
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Kohta kuuluivat tieltä toisen ihmisen askeleet.
Hän oli leeviläinen — mies joka auttoi
pappeja temppelissä.

Kun pappi näki miehen
haavoineen, hän meni
toista puolta tietä ohi.
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Sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen.
Juutalaiset vihasivat samarialaisia.

Hän kävi katsomassa loukkaantunutta miestä,
ja käveli pois auttamatta häntä.
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Samarialainen polvistui
ja hellästi lääkitsi ja
sitoi muukalaisen
haavat. Sitten hän
auttoi loukkaantuneen
miehen aasinsa selkään.

Jeesusta kuuntelemassa olleet ihmiset
eivät olisi odottaneet, että sankari olisi
samarialainen. Mutta hän oli.
Samarialainen välitti ja pysähtyi
auttamaan.
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Aamulla hän maksoi majatalon
pitäjälle ja pyysi häntä huolehtimaan
matkamiehestä,
kunnes tämä
toipuisi.

Majatalossa samarialainen piti
miehestä huolta koko yön.
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Vertaus päättyi. Jeesus kysyi,
“Kuka oli loukkaantuneen miehen
lähimmäinen?”

Lakimies vastasi,
“Samarialainen,
joka osoitti hänelle
laupeutta.”
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Me voimme
osoittaa rakkautta
auttamalla avun
tarpeessa olevia.
Se on Jumalalle
mieliksi.

“Mene ja tee sinä
samoin,” Jeesus
sanoi. Lähimmäinen
on kuka tahansa
tarpeessa oleva.
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Laupias samarialainen
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Luuk. 10

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

