
Saku ja Ruut - Jeesuksen ylösnousemus  ENNEN OPETUSTA 

 
Ruut:  Moi Saku, arvaa mitä mä tein tänään koulun jälkeen? 
 
Saku: (innottomasti koko ajan) 
Ai moi Ruut. En mä tiiä.. Kudoit vaikka sukkaa. 
 
Ruut:  Ei kun jotain pääsiäiseen liittyvää! 
 
Saku: 
No en mä voi tietää. 
 
Ruut: 
Mä koristelin mun rairuohon uudestaan! Se oli kasvanu tosi pitkäksi ja mä siirsin sen sen 
tosi isoon astiaan ja laitoin paljon tipuja ja pieniä  suklaamunia sinne! Mä oon varma, että 
se on tihein ja isoin ja kaunein rairuoho ikinä! 
 
Saku:  Kiva. 
 
Ruut: 
Sitten mä laitan sinne vielä koristeita, jotka oon ite siskon kanssa askarrellu! Mä en malta 
oottaa, että me saahaan se valmiiksi! Haluaisitko sä Saku tulla joskus kattomaan sitä mun 
rairuohoa? 
 
Saku: 
En mä varmaan. 
 
Ruut:  Hei Saku, mikä sua oikeen vaivaa? Miten sä oot noin hiljanen?  
 
Saku: 
No..kun...äh.... mun mummo kuoli tällä viikolla.. Ja mulla on sitä ihan kauhea ikävä! 
 
Ruut:  Voi ei! 
 
Saku: 
Siis se oli Tuula-mummo. Se joka asu tässä ihan lähellä.. 
 
Ruut:  Mä oon tosi pahoillani sun puolesta Saku!  
 
Saku: 
Kiitti Ruut.. Mua vaan niin harmittaa, että mä en voi nähä mummoa enää ikinä! 
Mummo oli niin hyvä tyyppi! Aina kun me mentiin sen luokse, se tarjos kaikkea 
hyvää ja pelas meiän kanssa kaikkia pelejä ja halus auttaa läksyjen tekemisessä.. 
 
Ruut:  Mut eikö mummos neuvonu aina väärin ku te teitte läksyjä? 
 
Saku: 
No neuvohan se.. Mutta ois silti kivaa, jos se ois vielä auttamassa.. 
 
Ruut: 
Varmasti ois.. Mutta hei, mennään nyt tonne muitten kanssa. Saat välillä vähän jotain 
muuta ajateltavaa. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Ruut: 
Saku, vieläkö sulla on paha mieli sun mummon takia? 
 
Saku: 
No ei oikeastaan! 
 
Ruut:  Mut sehän on hyvä. Miks ei oo? 
 
Saku: 
No kun mä tajusin opetuksen aikana, että mummohan on nyt Jeesuksen luona! 
Mummolla on tällä hetkellä varmasti paljon parempi olla ku ikinä sillon ku se eli! 
 
Ruut: 
Hei mut toihan on varmasti ihan totta! 
 
Saku: 
Mä en ollu jotenkin ajatellu koko taivasta ollenkaan, ku mä oon vaan ajatellu omaa 
ikävääni.. Mutta ku opetuksessa puhuttiin siitä, että Jeesus oikeasti nous ylös 
kuolleista, vaan sen takia, että mekin voitas päästä taivaaseen, niin mä tajusin, että 
tottakai mummokin on siellä nyt, kun se usko Jeesukseen! 
 
Ruut: 
Ja taivaassahan sä tapaat sun mummon taas! 
 
Saku: 
Niin tapaankin!...Tottakai mulla on vielä tosi kova ikävä mummoa, mutta helpottaa ku 
tietää, että mä nään mummon vielä ja että mummolla on asiat paljon paremmin nyt. 
Mummo aina puhu siitä, miten se ootti, että taivaassa sillä ei oo enää selkä koko 
ajan kipeä. 
 
Ruut: 
Mieti, miten hienoa se on, että mekin päästään taivaaseen! Se on varmasti tosi kaunis 
paikka. 
 
Saku:  
Siellä voi varmasti tehä kaikkia siistejä juttuja! Eikä tarvi olla enää surullinen.. 
Onkohan taivaassa dinosauruksia?! Vähän ois siistiä nähä niitä! 
 
Ruut: 
No en kyllä tiiä. Mutta mä luulen Saku, että vaikka siellä ei oiskaan, niin et sä taivaassa ehi 
dinosauruksia kaipaamaan! 
 
Saku: 
Mäkin kyllä luulen niin! Mut ainakin taivaassa oottaa mummo! Ja Jumala ja Jeesus! 
Ehkä se on tärkeintä! 
 
Ruut: 
Mäkin luulen niin! Mut mä meen nyt, moikka Saku! 
 
Saku:  Moikka Ruut! 



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 pelottava kuolema voitettiin. Opetus meni näin:  

 
Ehkä se oli 9. huhtikuuta vuonna 30, kun eräänä pääsiäisaamuna Jerusalemin 
kaupungissa Maria lähti liikkeelle varhain aamulla. Maria oli surullinen, hän oli menossa 
rakkaan Opettajansa haudalle. Muutama päivä sitten hän itse näki kuinka hänen rakas 
opettajansa Jeesus kuoli ristille naulittuna. Sotilaat varmistivat vielä, että Jeesus oli kuollut, 
ennekuin ruumis laitettiin kalliohautaan. Maria näki mihin hautaan Jeesuksen ruumis oli 
haudattu oli ja nyt hän oli matkalla sinne. Hän tiesi, että sotilaat oli laitettu vartioimaan 
ruumista, ehkäpä he auttaisivat häntä siirtämään ison kiven pois haudan suulta, mietti 
Maria. Yht´äkkiä maa alkoi vavahdella ja taivaasta laskeutui enkeli, joka oli kuin hohtava 
salama. Enkeli siirsi kiven pois haudan suulta. Maria hämmästyi suuresti ja meni heti 
Pietarin ja Johanneksen luokse kertomaan, että hauta oli tyhjä. Miehet juoksivat haudalle 
minkä kintuistaan pääsivät, vain huomatakseen, että Jeesuksen ruumiin ympärillä olleet 
käärinliinat olivat edelleen paikallaan, mutta ruumista ei ollut missään. Nyt he ymmärsivät, 
että Jeesus oli noussut kuolleista. He lähtivät majapaikkaansa. Maria jäi yksin istumaan 
haudan lähelle, kun Jeesus ilmestyi hänelle ihka elävänä. He juttelivat hetken, mutta pian 
Maria lähti kertomaan muille opetuslapsille, että Jeesus oli noussut kuolleista. Koska 
sehän tarkoitti sitä, että kuolema on voitettu. Jeesuksen sanat olisivat totta, että yksikään, 
joka uskoo Häneen, ei ikinä kuole, vaan saa elää Hänen kanssaan ikuisesti taivaassa. 
 
Näin kuulimme kuinka Jeesus voitti kuoleman ja kuina Hän haluaa antaa ikuisen elämän jokaiselle 

tytölle ja pojalle. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


