
Saku ja Ruut - Paavali vankilassa    ENNEN OPETUSTA 

Ruut:  Moikka Saku. 
 
Saku:  Moikka Ruut, hyvä, että oot siinä. Haluatko kuulla hyvän vitsin, minkä 

kuulin tänään? Tiiätkö mikä on koko maailman hitauden huippu? 
 
Ruut:  Sinä matkalla kouluun? 
Saku:  Ei vaan se kun etana jarruttaa kaarteessa! 
 
Ruut:  Haha. Kas kun en tajunnu! 
Saku:  No entäs tää. Miks ei hiirtä voi lypsää? 
 
Ruut:  No...koska maitoa tulis ihan liian vähän? 
 
Saku:  Ei kun, koska sen alle ei mahu ämpäriä!! Hahaha.. 
 
Ruut:  Toi oli jo parempi! Mut haluatko kuulla oikeasti hyvän jutun? 
 
Saku:  No kerro! 
 
Ruut:  Me mentiin viime viikonloppuna perheen kanssa mummolaan maalle. Oli 

kyllä aikamoinen seikkailu! 
 
Saku:  Mitä? Kerro jo? 
 
Ruut:  No me oltiin melkeen perillä, oli vaan tunti enää ja me ajettiin jossain 

pikkusella tiellä  ja sitte... 
 
Saku:  Karhu tuli ja meinas syyä teiät? 
 
Ruut:   Ei, ku me oltiin ajamassa ja sitte yhtäkkiä... 
 
Saku:  Teiän auto osu johonki kiveen ja pomppas ilmaan ja pyöri ilmassa tuhat   

pyörähystä ja tuli sitte takasi maahan ja jatko niinku mitään ei ois tapahtunu!! 
 
Ruut:   No ei, ku yhtäkkiä... 
 
Saku:  Poliisi alko ajamaan teitä takaa ja teiän isä ei pysähtyny ja sitte tuli 

monta poliisiautoa lisää teiän perään ja... 
 
Ruut:   Saku, annatko sä mun kertoa vai et?!? 
 
Saku:  No okei, kerro sitten. 
 
Ruut:  No meiltä sammu yhtäkkiä auto. Isä ajo sen tienviereen ja tutki mikä siinä on vialla, 

mut se ei löytäny yhtään mitään vikaa! Mut auto ei silti käynnistyny millään! 
 
Saku:  Teiltä oli tietenki bensa loppu! 
 
Ruut:  Eikä ollu! Mut se tie oli tosi hiljanen, ketään ei näkyny missään. Me oltiin vielä 
kaukana mummolasta.. Isä tutki sitä autoa, niin äiti keksi, että me voitais rukoilla, että 
päästäis jotenki sieltä pois. No me rukoiltiin ja hetken päästä. Ja sit isä koitti käynnistää 
autoa taas ja se toimi taas! Sit me ajettiin mummolaan ja eikä autossa ollu mitään vikaa! 
 
Saku:     Hei vähänkö siistiä!! Tosta pitää heti mennä kertomaan muillekin! Tuu Ruut! 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku: 
Ruut, tiiätkö mitä? 
 
Ruut: 
No kerro. 
 
Saku: 
Mä oon tajunnu tänään, että Jumala on oikeasti meiän kanssa koko ajan! 
 
Ruut: 
Vähänkö hienoa! Mut mistä sä ton tajusit? 
 
Saku: 
No kun opetuksessa puhuttiin siitä, miten Jumala autto Paavalia vankilassa! Maa 
järis ja vankilan seinät aukes tosta vaan! Vähänkö ois ollu siistiä olla näkemässä se, 
miten maa järkkyy ja jyrisee! Paavali varmasti seuras sitä vaan coolina ja tyynenä ja 
mietti, että Jumala se vaan järkkäilee vähän apua.. 
 
Ruut: 
Mä kyllä luulen, että Paavaliakin vähän pelotti.. Mietipä jos sama tapahtuis nyt tässä! Yhtä 
äkkiä kaikki vaan tärisisi.. (käsi voi täristää Ruutia) Kyllä varmasti pelottais!... Mutta miten 
sä tosta päättelit, että Jumala on meiän kanssa koko ajan? 
 
Saku: 
No tietysti siks, että Jumala näki kun Paavali oli siellä vankilassa! Se kuuli kun 
Paavali rukoili ja autto Paavalia! Ja sama kun teillä sammu se auto sinne tien 
viereen! Jumala näki teiät ja kuuli kun pyysitte apua! Vähänkö siistiä, että Jumala 
kuulee ihan kaikki meiän ajatukset ja puheet ja on meiän kanssa! 
 
Ruut: 
Ja vielä rakastaa meitä ja haluaa antaa meille parasta! 
 
Saku: 
Jumala on kyllä niiiin huippu!.... Mut tiiätkö Ruut, mikä on valtavan vanha, 
maanjäristystäkin mahtavampi ja kelluu? 
 
Ruut: 
Noo.....ikivanha puhallettava uimapatja tietysti! Se kelluu, eikä sitä haittaa vaikka maa 
järisisi. 
 
Saku: 
No ei, kun Jeesus tietysti! 
 
Ruut: 
Miten niin Jeesus muka kelluu? 
 
Saku: 
No Jeesushan käveli sillon vetten päällä! 
 
Ruut: (Nauraen) 
No niinhän se tais tehä! Hyvin keksitty! 
 
 



Näin Saku ja Ruut jutustelivat saapuessaan Donkkis Big Night –iltaan. Illassa he osallistuivat 

monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja 

kuulivat Raamatusta, kuinka Jumala piti huolta Paavalista. Opetus meni näin:  

 
Kulkiessaan lähetysmatkoilla Paavali sai eräänä yönä uninäyn, jossa makedonialainen 
mies pyysi häntä tulemaan meren yli Makedoniaan, eli nykyiseen Eurooppaan. Paavali 
totteli kutsua ja näin hän lähti toverinsa Silaksen kanssa Eurooppaan ja saapui pian Filipin 
kaupunkiin. Siellä heitä rupesi häiritsemään nainen, joka teki töitä ennustajana. Jumala on 
kieltänyt ennustajien puoleen kääntymisen ja siksi Paavali rukoili Jeesukselta apua 
naiselle, että tämä vapautuisi. Ja näin tapahtui, mutta ahne isäntä, joka sai rahaa naisen 
ennustamisesta suuttui ja heitti Paavalin ja Silaksen syyttöminä vankilaan. 
 
Vankilassa Paavali ei suinkaan vaipunut masennukseen, vaikka he nyt istuivat viimeisessä 
sellissä jalkapuuhun sidottuina. Hän tiesi, että heillä on toivoa, Jumala ei ole jättänyt heitä. 
Keskellä yötä he rukoilivat ja lauloivat ylistyslauluja Jumalalle. Muut vangit kuuntelivat, 
mutta vartija nukkui. Yht´äkkiä tuli raju maanjäristys ja kaikki ovet lennähtivät auki ja 
kaikkien kahleet irtosivat. Vartija heräsi ja luuli vankien karanneen. Silloin hän päätti tehdä 
itsemurhan. Mutta juuri oikealla hetkellä Paavali huusi: ”Älä tee itsellesi mitään, me 
olemme kaikki täällä”. Vartija pyysi valoa, meni Paavalin luokse ja kysyi: ”Mitä minun on 
tehtävä, että pelastuisin?” He vastasivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja 
sinun perhekuntasi.” Vartija uskoi ja vei heidät kotiinsa kertomaan koko talon väelle 
Jeesuksesta. Kaikki he uskoivat nyt Jumalaan ja riemuitsivat siitä. 
 
Näin kuulimme kuinka Jumala piti huolen Paavalista ja pelasti vanginvartijan perheineen. 

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 
 


