
Ruut ja Saku, ”Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista” 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Terve Saku! Onko tänään ollut hyvä päivä? 
 
Saku: Moikka! No, koulussa meni ihan mukavasti ja sählyharkat oli ihan parhaat. Oli tosi 
mahtavaa pelata; tein jopa pari maaliakin… Mutta… 
 
Ruut: Niin, mitä mutta? 
 
Saku: No, mitenkähän mä tän nyt oikein sanoisin… 
 
Ruut: Ihan vapaasti vaan. 
 
Saku: Tää on vähän vaikea asia mulle. Mut… Joo... Sähän tiedät, että mun hyvä ystävä Masa 
on sairastellut tosi paljon ja me on rukoiltu sen puolesta ihan tosi paljon.  
 
Ruut: Juu, tiedän. Eikös sillä nyt oo mennyt vähän paremmin? Kuulin, että se on ollut 
terveempi ja sillä on ollut virkeämpi mielikin, kun se kertoi unelmistaan ja haaveistaan, 
mitähän haluaisi tehdä… 
 
Saku: Joo, mutta tiedätkö mitä?  
 
Ruut: No? 
 
Saku: Masa kävi tänään lääkärissä, ja se sen sairaus on pahentunut. Se joutuu piakkoin 
leikkaukseenkin. Mut kyllä se lääkäri oli sanonut, että Masa paranee kyllä, sen leikkauksen 
jälkeen… 
 
Ruut: Voi ei, mut nyt pitää kyllä rukoilla, että se leikkaus auttais ja Masa saisi elää ihan 
normaalia elämää, eikä aina vaan sairastella. 
 
Saku: Juu, mut kyllä mua vähän pelottaa ja huolestuttaa, entä jos se ei paranekaan. Entäs jos 
se kuitenkin on joku tosi vakava sairaus?  
 
Ruut: Ymmärrän. Mut hei, sovitaan että rukoillaan yhdessä joka päivä Masan puolesta. Ja 
mä rukoilen myös sun puolesta, että sä voisit luottaa Jeesukseen, eikä tarttis pelätä 
mitään. 
 
Saku: Niin, Jeesus on kyllä luvannut, että saadaan kaikki murheet kertoa hänelle, hän kyllä 
pitää meistä huolen. Vaikka musta välillä tuntuu, ettei Jeesus kuule mun rukouksia, kun Masan 
tilannekin taas vaan huonontui…  
 
Ruut: Mut silti, me saadaan luottaa ettei Jeesus hylkää meitä murheen eikä pelon 
keskelle, vaikka tuntuiskin ihan toivottomalta. Mut hei, nyt meidän pitää mennä, että 
ehditään kuuntelemaan donkkiksen raamattuopetusta. 
 
Saku: Ai niin, mä en enää muistanutkaan sitä. Mut on kyllä mahtavaa päästä sinne mukaan, 
kun siellä on muitakin Jeesukseen uskovia, joille voin kertoa Masan tilanteesta ja pyytää 
rukoilemaan Masan puolesta… 
 
Ruut: Totta turiset. Nyt mennään ja vauhdilla… 
 
 
 



Ruut ja Saku, ”Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista” 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Tänään kuultiin aika hurja kertomus. Kuvittelepa miltä se on oikeasti näyttänyt, kun se 
Lasarus tuli ulos sieltä haudasta?  
 
Ruut: Mua ois varmaan pelottanut.  
 
Saku: Kyllä ne ihmiset varmaan oli tosi ihmeissään siitä, mitä tapahtui.  
 
Ruut: Ihan taatusti!! Jeesus on kyllä tosi ihmeellinen, kun se voi herättää kuolleistakin.  
 
Saku: Jeesus voi varmasti auttaa myös Masaa. Mutta ehkä ei vielä ole Jumalan aika toimia. 
Mutta mä tahdon luottaa siihen, että Jeesus vielä jonain päivänä parantaa Masan, jos se on 
Hänen tahtonsa. Joten rukoillaan uskollisesti Masan puolesta. 
 
Ruut: Juu, me voidaan samalla tavalla rukoilla, kun Martta ja Maria. Sanotaan 
Jeesukselle, että ”Herra, rakas ystäväsi on sairaana”  
 
Saku: Ja tapahtukoon niin kuin Jeesus tahtoo ja silloin kun Jeesus tahtoo. Vaikka mä toki 
haluaisin, että Masa paranisi nyt ja heti.   
 
Ruut: Mua rohkaisikin ihan hirveästi se, että siinä sanottiin, että Jeesus rakasti Marttaa, 
Mariaa ja Lasarusta, vaikkei Jeesus heti lähtenytkään auttamaan sairasta Lasarusta, vaan 
Lasarus kuoli.  
 
Saku: Niin, Jeesus tiesi kyllä, miten Lasarus voi ja tiesi senkin jo etukäteen, että Lasarus 
kuolee, mutta herää kuolleista. Ja sen kautta monet ihmiset saivat nähdä todellisen ihmeen, 
sellaisen, minkä vain Jumala voi tehdä.  
 
Ruut: Jumala näytti kyllä siinä todellisen voimansa. Mikään eikä kukaan ole 
voimakkaampi kuin Jumala. 
 
Saku: Niinpä! Ja meidän on aina hyvä muistaa, että Jeesus tahtoo aina meidän parasta, 
silloinkin kun hän ei paranna tai asiat meillä menee muuten tosi huonosti.  
 
Ruut: Eikä hän koskaan meitä hylkää eikä jätä, vaan kulkee kanssamme joka sekunti. 
 
Saku: Parasta on, kun tänäänkin saadaan luottaa Jeesukseen; tapahtui meidän elämässä mitä 
tahansa, niin Jeesuksen kanssa on hyvä olla.  
 
Ruut: niin ja uskomalla Jeesukseen ja kerran päästään taivaaseenkin, missä ei enää ole 
mitään sairauksia, eikä mitään muutakaan murhetta. 
 
Saku: Mut nyt saadaan elää tätä hetkeä ja iloita elämästä Jeesuksen seurassa.  
 
Ruut: Jeesuksen kanssa saadaan nyt lähteä kotiinkin… 
 
Saku: … ja huomenna kouluun ja sählytreeneihin.  
 
Ruut: Mutta nyt mä sanon, että moi, moi! 
 
Saku: Moikka! Nähdään taas! 
 
 


