
Saku ja Ruut    _______________Pääsiäinen 
- ennen opetusta 

 
Ruut: (innoissaan) Jes! Ihan kohta on pääsiäinen! Eikö oo mahtavaa, Saku? 

 

Saku: Täh? Mitä mahtavaa siinä on? Silloinhan puhutaan vaan kuolemasta ja se 

perjantaikin on niiiiin piiiiitkä. 

 
Ruut: Ai, miten niin puhutaan vaan kuolemasta?  
 
Saku: Eikös pääsiäisenä puhuta siitä kun Jeesusta lyötiin ja hakattiin ja lopulta se kuoli 
siellä ristillä? Mitä kivaa siinä on? 
 
Ruut: No joo, kyllähän se Jeesuksen kuolemakin siihen liittyy, mutta minä ajattelin vain niitä ihania 
pääsiäismunia, ja mämmiä ja vihreää rairuohoa ja varsinkin pääsiäislomaa. Ja ne on mun 
mielestäni tosi kivoja asioita. Mä rakastan pääsiäismunia! 
 
Saku: Sä oot siis tainnut unohtaa pääsiäisen todellisen merkityksen, kun sä ajattelet vain 
suklaata ja lomaa.  
 
Ruut: Etkö sä muka tykkää suklaamunista ja pääsiäislomasta? 
 
Saku: Joo, ehdottomasti! Mut eihän pääsiäistä niiden takia vietetä… Ja sitä paitsi 
pääsiäismunia myydään kaupassa jo paljon ennen pääsiäistä. Niitä voi syödä muulloinkin 
kuin pääsiäisenä. 
 
Ruut: Mut ei se pääsiäinen mikään murhejuhlakaan oo. Mun mielestä se ois aika hassua, jos näin 
keväällä kun aurinko paistaa ja eläimet herää talviunilta ja kasvit alkaa kasvaa, niin me viettäs 
jotain kuoleman juhlaa.  
 
Saku: Mut siltä se minusta kyllä kuulostaa… Ja eikös sitä viikkoa ennen pääsiäistä kutsuta 
kärsimysviikoksi tai hiljaiseksi viikoksi? En mä halua kärsiä ja olla hiljaa koko viikkoa! 
 
Ruut: Saku hei, älä nyt viitsi. Ei sun tartte kärsiä koko viikkoa, eikä edes olla hiljaa. Minusta tuntuu, 
että meidän on nyt syytä mennä kuuntelemaan raamattuopetusta… Siellä varmaan puhutaan 
tänään pääsiäisestä. 
 
Saku: Onkohan sekin pelkkää kärsimystä? 
 
Ruut: Ei todellakaan, se on ihan parasta, kun saa kuulla jotain Jeesuksesta. 
 
Saku: No,  tule sit jo. Juostaaaaan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Saku ja Ruut    _______________Pääsiäinen 
- opetuksen jälkeen 

 
Ruut: Vieläkö sä, Saku, oot sitä mieltä, että pääsiäinen on kärsimyksen juhla? 
 
Saku: No, en oo. Vaikka kyllä se Jeesus joutui hirveästi kärsimäänkin. Ja ajattele, hän kärsi 
sun ja mun takia. Ei Jeesus ois oikeesti ansainnut sitä kärsimystä ja kuolemaa. 
 
Ruut: Niinpä! Me saadaan olla todella iloisia siitä, että Jeesus kärsi ja kuoli meidän puolesta. Nyt 
me saadaan kaikki synnit anteeksi, kun uskotaan Jeesukseen. 
 
Saku: Eikä sitä aina muistakaan, miten suuri asia se oikeesti on, että Jeesus nousi 
kuolleista ja elää aina meidän kanssa. 
 
Ruut: Joo, usein sitä osaa iloita enemmän pääsiäismunistakin. Vaikka ilosanoma siitä, että Jeesus 
elää, on koko maailman hienoin, ja mahtavin ja upein ja ainutlaatuisin uutinen. Ei sanat edes riitä 
kertomaan, miten suuri asia se on.  
 
Saku: Mut Ruut, mitenkä sä meinasit viettää pääsiäistä, todellista ilonjuhlaa? Syömällä 
vaan suklaamunia, vai? 
 
Ruut: Mä kyllä ajattelin ennen tätä iltaa, että on ihanaa, kun vaan voi löhötä olohuoneen sohvalla 
koko pääsiäisen ja syödä suklaata… ja katsoa vaikka telkkaria. Mutta… 
 
Saku: Niin, mitä mutta? 
 
Ruut: Jäin miettimään, että pitäiskö sittenkin mennä kirkkoon, kuulemaan lisää Jeesuksesta ja 
kotonakin voisin ottaa Raamatun esiin ja lukea sieltä tarkemmin kaikista pääsiäisen tapahtumista. 
 
Saku: Toi kuulostaa hyvältä. Mäkin vähän mietin, että voisin kaivaa esiin sen mun hienon 
nahkakantisen Raamatun sieltä kirjahyllyn päältä. Sen päällä on ainakin sentti pölyä, kun 
mä en oo koskenut siihen pitkään aikaan… 
 
Ruut: Voi olla, että sun ois parempi siivota koko sun huone samalla kertaa, kun puhdistat pölyt 
Raamattusi päältä. Se et varmaan oo siivonnut huonettasi viiteen vuoteen… 
 
Saku: Älä nyt viitti… En mä nyt niin innokas siivooja ole, kyllä mä sen tiedän. Mut pääasia 
on, että Raamattuni nyt ainakin otan esiin ja rupeen lukemaan sitä. 
 
Ruut: Totta puhut. Mutta mites Saku ois jos pääsiäisenä mentäs yhdessä kirkkoon? 
 
Saku: Joo, mennään ja mä voisin pyytää Viljamin ja Santerinkin mukaan, että nekin saisi 
kuulla Jeesuksesta. 
 
Ruut: Ja mä pyydän sit Ellan ja Annan mukaan. 
 
Saku: Tää on hyvä suunnitelma: vietetään Jeesuksen ylösnousemusjuhlaa yhdessä. Ja 
kirkon jälkeen kaikki voisi tulla meille sit kylään ja syödään sit vaikka pääsiäismunia…  
 
Ruut: Joo, tehdään niin. Mut nyt pitää mennä kotiin. Kello on jo paljon. 
 
Saku: Moi, moi. Ja nähdään! 
 
 


