
Ruut ja Saku, ”Kuninkaan virkamiehen poika” 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Moikka Saku! Arvaa mitä? Mä sain mahtavan hienon, upean, aivan fantastisen lah-
jan mun isältä. Arvaa mikä se on? 
 
Saku: (puhuu alakuloisesti) No, enpä tiedä. 
 
Ruut: Mä sain uuden rannekellon. Haluutko nähdä? Se on tosi hieno, aivan loistava. 
 
Saku: Näytä jos haluut. 
 
Ruut: Saku? Mikä sulla on? Miksi sä oot noin allapäin? 
 
Saku: Ei mulla mitään… Huono päivä vaan…  
 
Ruut: Eikö oikeesti oo mitään? Et sä oo koskaan ollut noin surullisen näköinen? 
 
Saku: No, oon mä tosi murheellinen ja ehkä mua vähän pelottaakin. 
 
Ruut: Miksi?  
 
Saku: Meidän äiti on ollut jo pitkään kipeänä ja se on kiertänyt lääkäriltä lääkärille, eikä ne edes 
löydä syytä, mistä se sairastelu johtuu. Eikä ne siksi voi auttaakaan äitiä.  
 
Ruut: Voi ei. Se on varmaan tosi rankkaa, kun ei saa apua ja on koko ajan kipeä. 
 
Saku: Niin on. Ja kyllä mä välillä mietin, että paraneekohan se koskaan. 
 
Ruut: Hei, mut ootko sä pyytänyt Jeesukselta apua? 
 
Saku: Voiko Jeesuskaan auttaa, jos lääkärit ei voi? 
 
Ruut: Kyllähän Jeesus on luvannut kuulla pyyntömme ja niihin vastata. Eikö Raamatussa 
kerrota montakin kertomusta siitä, kuinka hän paransi sairaita? 
 
Saku: Joo, mut Jeesus eli silloin täällä maan päällä. Kai se silloin oli helpompi pyytää Jeesuk-
selta apua.  
 
Ruut: Voidaanhan me nytkin rukoilla. Jeesus on meidän kanssa, vaikkei me nähdäkään. 
Mut mennään nyt donkkis big nightiin, ja toimintapisteiden aikaan rukouspisteelle, niin 
siellä voidaan yhdessäkin rukoilla äitisi puolesta. 
 
Saku: Taida puhua ihan totta. Kiitos Ruut, kun oot mun ystävä ja haluat mua auttaa. Mut men-
nään nyt, että ettei myöhästytä pahasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ruut ja Saku, ”Kuninkaan virkamiehen poika” 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Jes! Jippii! Kylläpä kannatti tänään tulla donkkis big nightiin.  
 
Ruut: Täh? Miten sä nyt noin iloinen oot? Vähän aikaa sittenhän sä olit niin murheellinen. 
 
Saku: Mulla on ollut hyvä ilta! Ja mä oon nyt oikeestaan sitä mieltä, että rukouspiste on paras 
toimintapiste. 
 
Ruut: Etkös sä tähän asti ole pitänyt eniten nyyttäreistä? 
 
Saku: Jooooo ja ei mulla mitään herkkuja vastaan nytkään oo. Tänäänkin siellä oli vaikka mitä 
hyvää. Mut mä tulin tänne aika allapäin, mut rukouspisteellä sain kertoa äidin sairaudesta ja sit 
rukoiltiin sen puolesta. Nyt mulla on paljon parempi fiilis. Mä oon saanut jättää mun murheet 
Jeesukselle. 
 
Ruut: Mahtavaa! Se on suuri etuoikeus, että me saadaan rukoilla.  
 
Saku: Se raamatunkertomus, mistä tänään puhuttiin, rohkaisi mua paljon. Kun sillä virkamiehel-
lä oli hätä sairaasta pojastaan, se pyysi apua Jeesukselta ja Jeesus todella auttoi häntä. Mäkin 
saan pyytää apua ja uskoa, että Jeesus auttaa mua, kun mä turvaan häneen. 
  
Ruut: Niinpä. Ja Jeesus tietää, mikä on meille parasta ja vastaa rukouksiimme hänen tah-
tonsa ja aikataulunsa mukaan.  
 
Saku: Jeesus on kyllä paras lääkäri… ja muissakin asioissa kaikista paras avunantaja. 
 
Ruut: Ja Jeesus on vielä enemmänkin. Hän on meidän pelastajamme. ”Ei kukaan muu voi 
pelastaa kuin hän…” Vai mitenkä se raamatunkohta meni? 
 
Saku: Joo, just noinhan se taisi  mennä. Sulla on tosi hyvä muisti!...  Mut Ruut, rukoilethan vielä 
mun äidin puolesta, että jos sen on Jeesuksen tahto, hän voisi parantua. 
 
Ruut: Aivan varmasti rukoilen. Ja voidaan vaikka huomenna koulussa välitunnillakin ru-
koilla yhdessä.  Pyydetään muitakin kavereita yhdessä rukoilemaan. 
 
Saku: Joo, tehdään niin. Kaikki voi sit kertoa omia rukousaiheitaankin. .. Tuo oli tosi hyvä idea. 
 
Ruut: Mut nyt pitää mennä. Oli mukava ilta! 
 
Saku: Mäkin taidan lähteä kotiin, katsomaan miten äiti jaksaa. 
 
Ruut: Moikka! 
 
Saku: Moi, moi! Nähdään taas! 
 


