
Saku ja Ruut    Myrskyssä, Jeesus nukkuu 
- ennen opetusta 

 
(Ruut menee ensin yksin näkyviin ja pohdiskelee:) 

Ruut: Missähän Saku on? Sen piti olla jo täällä. Mut taas se on myöhässä. Se on varmaan taas 

jossain… 

 

(saku tulee yllättäen esiin ja huutaa:) 

Saku: PÖÖÖÖÖÖÖÖÖ!! 

 
Ruut: Hui!! Apuaaaaa!!  
 
Saku: Mitä sä huudat? Ei mua tartte pelätä! 
 
Ruut: Saku!! En mä nyt sua pelkää, mut säikähdin vaan kauheesti!! Vieläkin sydän jyskyttää!!  
 
Saku: Sä oot niin herkkä ja pelkäät kaikkee. Toisin kuin mä. Mä en ihan noin vaan säikähdä 
ja mä en sitä paitsi pelkää yhtään mitään!! 
 
Ruut: Ootko nyt ihan varma? Mä en usko, ettei sua muka mikään pelottaisi… 
 
Saku: Kerropa joku esimerkki, mikä mua pelottaa! 
 
Ruut: Hmm. Etkö pelkää yhtään pimeää tai karhuja tai sotaa tai kuolemaa tai…? 
 
Saku: En mä nyt pimeää pelkää!!… tai ehkä joskus… niin ja kyllä mä ehkä pelkään joskus 
muutakin… 
 
Ruut: Mä luulen, että kaikki varmaan pelkää joskus jotain. 
 
Saku: Niin ja ei kai se mitään haittaa vaikka pelkääkin.  
 
Ruut: Ei, mutta mitenkähän vois elää niin ettei pelkäisi mitään? 
 
Saku: Ei varmaan mitenkään, kun aikuisetkin pelkää joskus. 
 
Ruut: Mutta musta tuntuu, että ei kaikki pelkää niin paljon kuin minä. Mä oon oikeesti aika pelkuri. 
Mitä sä Saku teet silloin kun sua pelottaa? 
 
Saku: Mä rukoilen, että Jeesus varjelisi ja olisi minun kanssani. 
 
Ruut: Onko se auttanut? 
 
Saku: On, mutta kyllä joskus tuntuu, että ihan kuin Jeesus nukkuis tai ei vaan muuten 
vastaisi mun rukouksiin, kun pelko ei heti häviä.  
 
Ruut: Voikohan Jeesus nukkua ja olla kuulematta rukouksia? 
 
Saku: En tiedä, mutta mennään nyt, ettei myöhästytä, kun kohta alkaa se raamattuopetus. 
 
Ruut: Joo, mennään.  

 
 



Saku ja Ruut     Myrskyssä, Jeesus nukkuu 
- opetuksen jälkeen 

 
Ruut: Saku hei, eikö ollutkin aika rohkaisevaa tänään kuulla, että Jeesuksen opetuslapset, aikuiset 
miehetkin, pelkäsivät? 
 
Saku: No joo! Nehän pelkäsivät, vaikka Jeesus oli heidän kanssaan ihan konkreettisesti. Ei 
ihme, että muakin joskus pelottaa. Eikä sitä tartte hävetä. 
 
Ruut: Mut muistatkos, että siinä kertomuksessa kerrottiin, että kun opetuslapsia pelotti, niin Jeesus 
vaan nukkui. Siltä minustakin on monesti tuntunut, että Jeesus vaan nukkuu, eikä nää eikä kuule, 
että mä tarviin apua. 
 
Saku: Joo, mutta eihän Jeesus silti ollut hylännyt opetuslapsia myrskyn keskelle. Jeesusta 
itseänsä ei vaan tainnut pelottaa, kun hän luotti Isäänsä, Jumalaan. Hän pystyi jopa 
nukkumaan myrskyn keskellä. Ja kyllähän Jeesus näki opetuslasten hädän, vaikka hän 
nukkuikin. Joten totta kai hän aina näkee, kun sä tarviit apua. 
 
Ruut: Totta. Niinhän se meni, että kun opetuslapset pyysivät apua, niin Jeesus auttoi heitä.  
 
Saku: Niin ja Jeesus oli opetuslasten kanssa koko ajan siellä myrskyn keskelläkin. Samalla 
tavalla, kun me uskomme Jeesukseen, Jeesus on meidänkin kanssa, kun meitä pelottaa. 
Vaikka meistä tuntuisi siltä, että Jeesus ei kuule rukouksiamme, niin kyllä hän kuulee. 
 
Ruut: Ja Jeesus varmasti auttaa meitä, vaikka heti ei tapahtuisikaan mitään järisyttävän 
ihmeellistä. 
 
Saku: On se hienoa, kun saa turvata Jeesukseen niin, ei tarvitse pelätä mitään ja vaikka 
joskus pelottaisikin, niin saa rukoilla apua Jeesukselta. 
 
Ruut: Ja ajattelepa, että ettei tarvitse pelätä kuolemaakaan, kun uskomalla Jeesukseen 
pääsemme taivaaseen, mikä on paljon parempi paikka kuin tämä missä nyt elämme. Ja siellä ei 
enää kukaan pelkää mitään vaan siellä ollaan Jeesuksen kanssa aina. 
 
Saku: Jeesus antaa kaikki meidän pahat tekomme ja ajatuksemmekin anteeksi. 
 
Ruut: Joo, mutta nyt täytyy lähteä kotiin, kun meillä on äidin kanssa vielä pientä puuhaa tälle illalle. 
Isällä on nimittäin huomenna synttärit, niin pitäis saada yllätyslahja valmiiksi tänään. Mutta 
nähdään taas! 
 
Saku: Nähdään! Mukavia synttäreitä teille ja isälles paljon onnea! 
 
 


