
Saku ja Ruut            Jeesus muuttaa veden viiniksi 
- Ennen opetusta 

 
Ruut: (innoissaan) Moikka Saku! Kiva nähdä sua täällä! Tiiätkö, et mulla on ollut tänään tosi hyvä 
päivä. Koulussa oli hauskaa, opettaja oli hyvällä tuulella ja kertoi meille hauskoja vitsejä. Ja piano-
tunnillakin onnistuin tosi hyvin ja sit kaverin kanssa käytiin pizzalla ja tänään on vielä tää donkkis 
big nightkin. Vau, mikä päivä! 
 
Saku (puhuu alakuloisesti): Kiva kun sulla on kivaa. Ja kyllä tästä illastakin tulee varmaan 

ihan hyvä…  

 

Ruut: Mut Saku, miksi sä oot noin alakuloinen? Yleensähän sä oot innoissaan, kun tiedossa on 

monenlaista toimintaa ja hyvää syötävää ja paljon kavereita, niin kuin tänä iltana. 

 

Saku: Mulla on vaan huonopäivä… Tai oikeastaan mua harmittaa yksi asia ihan hirveesti. 

Mut en mä kehtaa kertoo sitä, kun et sä kuitenkaan voi mua auttaa. 

 

Ruut: No, kerro nyt kuitenkin. Jospa mä vaikka keksisin sit jonkun joka sua vois auttaa. 

 

Saku: Okei, kun isällä ei oo töitä ja äitikin on kotona vielä, kun pikkuveli on niin pieni, niin 

meillä ei oo paljon rahaa. Mä tarvitsisin uudet kengät, mut ne maksaa liikaa. Kohta mulla on 

synttäritkin, mut en voi juhlia kun ei pysty ostamaan mitään tarjottavaa vieraille. Ja äitillä ja 

isällä on monta muutakin asiaa hoidettavana, mihin tarvitaan rahaa. 

 

Ruut: Voih, ei. Kuulostaa tosi kurjalta. Voiskohan meidän äiti ja isä auttaa teitä? 

 

Saku: Tuskinpa, ainakaan kovin paljoa. Isä tarvii töitä, mistä saa säännöllisesti palkkaa, niin 

se kai se vasta oikeasti auttas. Mutta töitä vaan ei ole tarjolla.  

 

Ruut: Mut mehän voitas rukoilla asian puolesta.  

 

Saku: Rukoilla?!! Ei kai se mitään auta. Jeesuksella on varmaan paljon suurempiakin on-

gelmia tässä maailmassa, missä joutuu ihmisiä auttamaan. Ei se jouda minua kuuntele-

maan ja mistä se pystyis yhtäkkiä isälle töitä järjestämään. Mahdotonta. 

 

Ruut: Mut eihän Jeesukselle ole mikään mahdotonta? Eikö Raamatussakin kerrota tilanteista, 

joissa Jeesus auttoi ihmisiä ihan arkipäivän ongelmissa. Miksei Jeesus nytkin auttaisi? 

 

Saku: En mä jaksa uskoa, että Jeesus ois niin kiinnostunut mun asioista. 

 

Ruut: Mä oon vähän eri mieltä. Mutta mennäänpä nyt kuuntelemaan raamattuopetusta, se alkaa 

ihan just. Rukoillaan, että voitas kuulla, mitä Jeesus haluu meille tänään puhua… 

 

Saku: Juu, mennään vaan.  

 

 

 

 



Saku ja Ruut            Jeesus muuttaa veden viiniksi 

- Opetuksen jälkeen, illan loppuosuudessa 
 
Ruut: No Saku, onko sulla ollut mukava ilta? 

 
Saku: Ehdottomasti. Mä ehdin käydä tosi monella toimintapisteellä ja pärjäsin niissä aika 

hyvin. Nyt vähän jännittää, että miten palkintojen jaossa käy… 

 

Ruut: Mutta ei ne palkinnot ole tärkeintä. Parasta on, kun oli yhdessä kivaa tekemistä. Eiks vaan? 

 

Saku: Totta puhut. Mut oikeesti on vielä yksi muu asia, mikä teki illastani hyvän.  

 

Ruut: Mikä? Kerro mullekin! Mä haluun kuulla sen! 

 

Saku: Mä tajusin, että Jeesus oikeesti välittää mun arkisistakin asioista, ja voi auttaa meitä, 

ihan niin kuin hän auttoi niitä siellä Kaanan häissä. Jeesus voi tehdä jopa ihmeitä, tänään-

kin! Jeesus on tänäänkin se sama Jumala, joka hän oli silloin 2000 vuotta sitten. Hänelle on 

kaikki mahdollista! 

 

Ruut: Aivan, siellä häissäkin Jeesus auttoi köyhää perhettä ja antoi heille, mitä he tarvitsivat. Ehkä 

sunkin kannattaa rukoilla. 

 

Saku: Mä kävinkin jo rukouspisteellä ja mä kerroin Jeesukselle, että meiltä on rahat loppu, 

ihan niin kuin se Maria kertoi Jeesukselle, että viini on loppu. Nyt mä vaan jännityksellä 

odotan, että mitä Jeesus tekee ja milloin. 

 

Ruut: Niin, Jeesus kun tietää, mikä meille on oikeasti parasta ja hänellä on omat aikataulutkin. 

Joskus Jeesus voi sanoa, että odota vielä vähän, nyt ei oo oikea aika. Mut Jeesus voi myös antaa 

sulle vielä parempaakin kuin mitä osaat edes kuvitella. Jännittävää! 

 

Saku: No niinpä! Kyllä Jeesus on mahtava! Parasta tietysti on, että vaikka ei olis rahaa, niin 

saan olla kuitenkin Jeesuksen oma ja Jeesus rakastaa minua, vaikka mulla oiskin vanhat ja 

vähän rikkinäiset lenkkarit. 

 

Ruut: Totta, Jumala on luonut meidät kaikki, ja siksi sinä ja minä, me ihan jokainen ollaan arvok-

kaita ja tärkeitä. Ja rakastettavia tällaisena kuin ollaan. 

 

Saku: Ja suurinta on se, että Jumala itse rakastaa meitä niin paljon, että antoi Jeesuksen, 

kuolemaan meidän puolesta, jotta saisimme anteeksi. Ja pääsisimme kerran Taivaaseen 

Jumalan luo.  

 

Ruut: Tänään saamme todella iloita ja kiittää siitä, että Jeesus välittää meidän pienistä arkisista 

asioista ja suuristakin ongelmista. Hän on kanssamme joka hetki, eikä aja meitä koskaan pois. 

 

Saku: Toi on kyllä hyvä muistaa. Mut nyt mun pitää mennä kotiin. Nähdään taas! 

 

Ruut: Juu nähdään! Ja mä muistan teitä rukouksin! Moi, moi! 

 


