
Saku ja Ruut, ”Jeesus-elämän leipä” 
- ennen opetusta 

 
Saku: Moikka Ruut! Mitä kuuluu? 
 
Ruut: Moi! Mulle kuuluu tänään tosi hyvää. Koulussa oli mukava päivä ja olin tänään ka-
verillakin kylässä. 
 
Saku: Joo, mullakin on ollut ihan hyvä päivä, mutta mulla on hirveä nälkä, maha oikein murisee.  
 
Ruut: Mikset oo syönyt?  
 
Saku: No, kun äiti ei ollut kotona ja mä en jaksanut rueta laittamaan itelle mitään välipalaa.  
 
Ruut: Pitäiskö sitä aina saada kaikki valmiina, niin ettei itse tarvitsisi mitään tehdä? 
 
Saku: Joo! Se ois tosi kivaa, kun ruoka tulisi aina pöytään tekemättä mitään, mä voisin vaan 
laiskotella ja pelata pleikkarilla. Ois kyllä vähän hyvä, jos meillä ois vaikka sellainen presidentti, 
joka tekisi ihmeitä ja ruokkis kaikki suomalaiset, eikä kenenkään tarttis tehdä työtä. 
 
Ruut: Heh, heh. Voishan se olla aika kivaa, mutta ehkä siihen laiskotteluunkin tylsistyis 
jossain vaiheessa. 
 
Saku: Ehkä, mutta minä en ainakaan ihan lähivuosina. 
 
Ruut: Me saadaan olla kyllä kiitollisia, että meillä on ruokaa ja kaikkea, mitä elämäämme 
tarvitaan, ei pitäis valittaa. Mutta kyllä täs elämässä on yksi paljon tärkeämpi asiakin kuin 
ruoka. 
 
Saku: Täh? Ruokahan on välttämätöntä. Jos meillä ei oo ruokaa, niin me kuollaan. Mikä sit voi 
olla tärkeämpi juttu? 
 
Ruut: On ruoka tärkeä juttu, tosi tärkeä. Mutta ei me ikuisesti eletä, vaikka meillä olisikin 
joka päivä ruokaa. Siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta puhutaan Raamatusta. Jos sä et 
sitä muista, niin nyt onkin hyvä mennä donkkikseen kuuntelemaan raamattuopetusta. 
 
Saku: Joo, mennään ja pannaan taas korvat hörölle, ja rukoillaan, että voitas oppia tänään jo-
tain uutta maailman tärkeimmistä asioista, niistä, mistä puhutaan Raamatussa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ruut ja Saku, ”Jeesus-elämän leipä” 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Arvaapa mitä Ruut?   
 

Ruut: No, mitä? 
 

Saku: Mulla on ollut tänään tosi hyvä ilta. 
 

Ruut: Mulla myös. Mä oon syönyt mahan täyteen leipää ja herkkuja ja mä tykkäsin tosi 
paljon tämänkertaisista toimintapisteistä. Mut aika vaan loppu taas kesken. Mä oisin voi-
nut vielä pitempääkin kierrellä tekemässä kaikkea kivaa. 
 

Saku: Mahtava juttu! Mäkin tykkäsin toimintapisteistä ja mahakaan ei enää murise, mutta se, 
miksi mulla on ollut hyvä ilta, johtuu ihan jostain muusta. 
 

Ruut: Mistä? Kerro heti! Mä haluuuun kuulla sen… 
 

Saku: Totta kai kerron. Mä tajusin, että tärkeintä elämässä ei oo ruoka, eikä mikään tavara mitä 
meillä on, vaan se, että saan uskoa Jeesukseen. Jeesus kyllä sit pitää huolen, että meillä on 
kaikki, mitä me elämiseen tarvitaan. 
 

Ruut: Niinpä niin. Mutta mäkin tajusin tänään yhden asian. 
 

Saku: No, minkä? 
 

Ruut: No sen, että kun mä oon saanut Jeesukselta ihan hirveästi kaikkee, Oon saanut 
synnit anteeksi ja hän on auttanut mua monin tavoin. Niin, minäkin voin antaa Jeesuksel-
le jotain. 
 

Saku: Mistä sä sen tajusit? 
 

Ruut: No, kun tänään raamattuopetuksessa puhuttiin siitä pojasta, joka antoi ne eväät 
Jeesukselle. Mä tajusin, että mä voin antaa Jeesukselle ihan kaiken, koko elämäni. Mä 
haluun sanoa Jeesukselle, että tässä mä oon. Mä oon sinun oma, käytä sinä mua ja vie 
minut minne ikinä haluat. 
 

Saku: Aika hienoa! Mäkin haluan. Ja ajattelepa Ruut, että kun mä autan tai palvelen ihmisiä tai 
annan omastani sellaiselle, joka elää puutteessa, mä voin ikään kuin antaa ne Jeesukselle. 
  
Ruut: Totta puhut. Ja kun Jeesus siunaa sen, mitä me hänelle annetaan, niin monet ihmi-
set saavat sitä kautta kokea, kuinka Jeesus on meidän kanssa ja pitää meistä huolen. Ja 
me saadaan olla Jeesuksen käytössä, kertomassa toisille Jeesuksesta. 
 

Saku: Kaikista suurinta on, että me saadaan tuoda Jeesukselle meidän synnit, kaikki se pahuus 
ja vääryys mitä meissä on, ja Jeesus antaa meille kaiken anteeksi, Hänen ristinkuolemansa 
tähden.   
 
Ruut: Voisiko enää olla suurempaa ilouutista. Me saadaan tänäänkin iloita Jeesuksesta ja 
Jeesus iloitsee jokaisesta, joka hänen luokseen tulee. 
 
Saku: Näin on. On aivan mahtavaa, kun saa elää joka hetki Jeesuksen kanssa.  
 
Ruut: Joo, mut mun pitää lähteä nyt kotia kohti, kun mulla on vielä läksytkin tekemättä 
eikä äiti tykkää siitä yhtään, että menee illalla myöhään… 
 
Saku: Moi, moi! Nähdään taas! 


