
Ruut ja Saku, __________________Jeesus kävelee veden päällä 

- ennen opetusta 
 
 
Saku: Moi Ruut, Arvaapa, kenet mä näin eilen kaupungilla? 
 
Ruut: Teemu Selänteen? 
 
Saku: En. 
 
Ruut: Saulin Niinistön? 
 
Saku: No, en. Mä näin Hessu Hopon!!  
 
Ruut: Niin viissiin! Hyvä vitsi!!  Tai sit siellä oli jossain naamiaiset ja joku oli pukeutunut Hessuksi. 
 
Saku: Etkö sä muka usko, että se ois totta? 
 
Ruut: No, en todellakaan. Mut mun kaveripa kertoi, että kun ne oli käynyt sen vaarin kanssa met-
säretkellä ja sit ne oli nähnyt siellä sellaisen vanhan, hylätyn talon. Ne oli mennyt sinne  sisälle. Se 
oli ihan rähjä, siellä oli paljon hämähäkinseittejä, ja rikkinäisiä huonekaluja ja sit siellä oli tosi hä-
märää. Yksi huone oli ihan pimeä, ja kun se mun kaveri meni sinne tutkimaan mitä siellä oli ja au-
kas sellaisen aarrearkun, niin sieltä lensi ulos aave, oikea kummitus. 
 
Saku: No, höh. Arvaa uskonko mä tuon? 
 
Ruut: Oikeesti, se on totta. Mun kaveri itse kertoi, että hän oli nähnyt aaveen…  
 
Saku: Ei varmaan siellä mitään aaveita ollut. Joku pölypilvi vaan tupsahti ulos arkusta… 
Etkö sä tiennyt, ettei aaveita oo olemassa? 
 
Ruut: Täh? Epäiletkö sä, että mun kaveri valehteli? 
 
Saku: Joo, mä oon ihan satavarma, että aaveita ei oo. Ihan niin kun Hessu Hopokin on vaan 
sarjakuvahahmo… Mut se yksi mies joka tuli kadulla vastaan, oli kyllä kovasti samannäköi-
nen kuin Hessu… 
 
Ruut: Mut Saku, ootko miettinyt, että mistä voi aina tietää, että mikä on totta ja mikä satua, ihmis-
ten mielikuvituksen tuotteita vaan. Mihinkä täällä voi oikeesti luottaa? Voinko mä luottaa edes sii-
hen, että tää maa kannattelee mua?  Entä jos maa mun alta sortuukin ihan kohta ja mä putoan 
jonnekin syvyyksiin? Mistä mä voin sen tietää? Enhän mä uskalla enää tehdä mitään. Entä jos 
minä… Entä jos…  
 
Saku: Voi Ruut, lopeta. Älä nyt semmoista pelkää, että maa altasi sortuis… Musta tuntuu, 
että sulta on tainnut unohtua jotain, mitä on Raamatusta luettu ja kuultu. Joten mä luulen, 
että meidän on nyt parempi kiirehtiä etsimään itsellemme hyvät paikat, että kuullaan mitä 
tänään raamattuopetuksessa puhutaan… 
 
Ruut: Joo, mennään. Sillä se on ainakin totta ja varmaa, että me ollaan nyt donkkiksessa ja Raa-
mattuopetuksen lisäksi on luvassa vielä paljon mukavaa tekemistä ja syötävääkin… Nam. 
 
 
 
 
 



Ruut ja Saku, __________________Jeesus kävelee veden päällä 

- opetuksen jälkeen  
 
 
Ruut: Saku, ajattele - se, mitä me on tänään Raamatusta kuultu, on totta. Vaikka se kuulostikin 
kyllä aivan sadulta… 
 
Saku: Se oli kyllä aika huikee ja uskomaton juttu, kuinka Jeesus käveli vetten päällä ja sit 
Pietarikin vähän matkaa - kunnes uppos.  Mutta onneksi Jeesus nosti sen sieltä vedestä 
ylös, ettei se hukkunut…  
 
Ruut: Ja Jeesus sai sen tuulenkin tyyntymään… Jeesus on todella Jumalan Poika. Hän on Kaikki-
valtias, kun hän pysyy veden pinnalla ihan noin vaan ja tuuli ja vesikin tottelee häntä.  
 
Saku: Niinpä niin. Kun sä luotat Jeesukseen, niin sunkaan ei tartte pelätä sitä, että maa sun 
alta sortuis. 
 

Ruut: No, ei todellakaan tartte pelätä. Mistähän mulle sellainen tuli edes mieleen? Mut tää tän päi-
vän raamattuhetki, oli kyllä mulle hyvä muistus ja rohkaisu. Jospa mä nyt vähän aikaa muistaisin, 
että Jeesus on mun kanssa aina ja häneen voi luottaa.  
 
Saku: Eikä kannata uskoo mihinkään aave-juttuihin. Hauskoja tarinoitahan ne on, mutta ei 
ne oo totta.  
 

Ruut: Ja ihmiset voi joskus valehdella, vaikka se onkin väärin, mutta se on varmaa, että Jeesus ei 
valehtele. Jokainen kertomus Raamatussakin on totta, toisin kuin se mun kaverin aavetarina.  
 
Saku: Mut Ruut, eikös se vähän niin kuin oo sillai, että kun käyt suihkussa, varsinkin kyl-
mässä sellaisessa, tai tiput laiturilta kylmään veteen, niin sä virkistyt ja suhun tulee elä-
mää? Ja mä luulen, että Pietariinkin tuli elämää, kun se uppos veteen, se nimittäin varmaan 
hätääntyi ja räpiköi siellä vedessä.   
 

Ruut: Joo, mutta mitä sä nyt oikein ajattelet? 
 
Saku: Tuumailinpa vaan, että eikö Raamattu toimi meidän kohdalla vähän samalla tavalla 
kuin vesi. Kun sä luet Raamattua, niin se virvoittaa ja luo uutta elämää suhun, niin kuin ve-
sikin. Eiks juu? 
 
Ruut: Totta, toihan oli hauska ajatus. Otetaan Raamatut käteen kotonakin, niin päästään todellisen 
virvoittavan suihkun alle… Ja saahaan elää täyttä elämää Jeesuksen kanssa. 
 
Saku: Joo, mut jospa nyt päästäis vaikka karkkisateen alle, kun nyt on vuorossa palkinto-
jen jako ja paljastuu, että kuka arvas lähimmäksi karkkiarvauksessa ja saa isonpurkin kark-
kia… 
 
Ruut: Juu, palataan juttuun sit taas toisen kerran. Moi, moi! 
 
Saku: Moi, moi! 


