
Saku ja Ruut       Daniel5 – Belsassarin pidot 
- ennen opetusta 

 
 

Saku: Moi Ruut! Et ikinä arvaa, mitä mä oon tänään tehnyt?  
 

Ruut: No, sä oot vaan maannut sohvalla ja katsonut telkkaria. 
 

Saku: En oo; mä oon tehnyt jotain paljon viisaampaa. 
 

Ruut: Sä oot varmaan maalannut kauniita tauluja.  
 

Saku: En todellakaan oo. Mitä sä oikein musta kuvittelet? 
 

Ruut: Nyt mä tiedän, mitä sä oot tehnyt. Sä oot leiponut karjalanpiirakoita. 
 

Saku: En oo. Jos sä et keksi, niin minäpä kerron sinulle. Minä olen tehnyt tieteellisiä ja 
teknisiä tutkimuksia ja… 
 
Ruut: Mitäh? Mitä sä oikein tutkit? 
 
Saku: Kuuntele nyt, niin minä kerron. Mä oon yrittänyt selvittää, että miten vois rakentaa 
sellaisen laitteen, jolla vois lukea toisten ajatuksetkin… 
 
Ruut: Jaa, sehän vois olla kätevä... 
 
Saku: Todellakin. Mä oon nimittäin ihan varma, että Santeri salaa jotain multa… Mä luulen, 
että se näpisti eilen karkkia kaupasta, mutta se on ihan niin kuin ei mitään ois tehnyt. Ja 
kun mä näkisin sen ajatukset, niin paljastuis totuus. 
 
Ruut: Mutta Saku, sehän ois oikeesti ihan hirveää, ja pelottavaa, jos ois sellainen laite, mikä 
paljastaisi kaikki ajatukset.  
 
Saku: Miten niin? 
 
Ruut: No, ajattelepa, kun joku toinen näkis sit sun ajatukset ja kaikki sunkin salaisuudet paljastuis. 
Mitä siitä sitten seuraisi? 
 
Saku: Tuota mä en tullutkaan ajatelleeksikaan… Hmm. Tätä ajatusta pitää varmaan vielä 
vähän kehitellä, että se lukisi vaan muiden ajatukset, eikä mun. 
 
Ruut: Saku! Mä kyllä luulen, että sun ois parempi unohtaa koko juttu ja pitää huoli vaan omista 
asioistas, niin että itse toimit oikein ja rehellisesti. Sillä mä luulen, ettet sinäkään oo ihan 
täydellinen… Ja sitä paitsi, kello on nyt niin paljon, että nyt mennään kuuntelemaan 
raamattuopetusta. 
 
Saku: Ehkä mun on sit parempi miettiä tätä vielä... En mä kyllä vielä ole keksinyt, että 
kuinka sellainen laite edes voitas rakentaa..  Mutta mennään nyt vaan kuuntelemaan 
opetusta.  
 
 
 
 

 
 



 
Saku ja Ruut        Daniel5_Belsassarin pidot 

- opetuksen jälkeen 
 
Saku: Kuule Ruut, ehkä se tosiaan on parempi, etten voida nähdä toisten ajatuksia, eikä 
toiset minun. Se ois oikeesti pelottavaa ja ahdistavaa.  
 
Ruut: Niin, taisi sitä kuningas Belsassariakin aika paljon pelottaa, kun hän ajatteli, että jos seinälle 
tullut teksti paljastaa hänestä jotain sellaista, mitä hän ei halunnut kenenkään tietävän.  
 
Saku: On kuitenkin yksi, jolla on röntgenkatse. On yksi, joka näkee kaiken, jolta et voi 
salata yhtään mitään. Se on kaikkivaltias Jumala.  
 
Ruut: Mutta sitä ei onneksi tarvitse pelätä. Sillä vaikka Jumala on pyhä eikä hyväksy mitään 
väärää, ja kaikesta väärästä kuuluu rangaistus, niin Hän on myös täynnä rakkautta. 
 
Saku: Niinpä. Hän näkee kaikki meidän synnitkin, mutta mikäpä sen suurempaa onkaan, 
kuin se että Jeesus kärsi rangaistuksen meidän syntiemme tähden, niin että me voimme 
saada anteeksi.  
 
Ruut: Se on jotain niin mahtavaa, ettei sitä meinaa edes ymmärtää. Voin vain sanoa: Kiitos 
Jeesus, että rakasta minua ja annat kaiken anteeksi.   
 
Saku: Ja se on kyllä varmasti parempi, että pidetään jokainen huoli omista asioistamme, 
eikä yritetä vakoilla mitä muut tekee.  
 
Ruut: Just niin! Me kaikki ollaan kuitenkin ihan samalla viivalla, kukaan ei oo täydellinen ja kaikki 
tarvitsemme anteeksiantoa… 
 
Saku: Mut Ruut, mitäs tuumaisit, jos yrittäisin rakentaa sellaisen laitteen, joka selvittäis 
Jumalan antamat viestit, kun siinä tän päivän raamatunkertomuksessakin oli hankaluuksia 
selvittää sitä Jumalan viestiä. Vain Daniel osasi. 
  
Ruut: Saku hei, etkö sä kuunnellut kaikkea? Ei siihen mitään konetta tarvita. Luetaan Raamattua 
ja rukoillaan, että Jumala puhuis sen kautta meille niin että me ymmärretään siitä.  
 
Saku: Ai niin, niinhän se menikin, että ihan pienikin lapsi voi ymmärtää, mitä Jumala sanoo 
Raamatussa, kun vain haluaa kuunnella. 
 
Ruut: Joten tartuthan sinäkin Raamattuun myös kotona? 
 
Saku: Ehdottomasti. Ja mulla on se vihkokin, minkä kanssa voi lukea Raamattua ja missä 
on niitä kivoja tehtäviäkin. 
 
Ruut: Juu, niin mullakin on; se on tosi hyvä! Mutta nyt pitää taas mennä, äiti odottaa jo mua.  
 
Saku: No moi sitten! Nähdään taas! 
 
 


