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Ruut: Moro Saku! Mikä sulla on? Sä näytät kovin mietteliäältä tänään. 
 

Saku: Moi! No, ei mulla mitään… Tai oikeastaan, mä en tiedä, mitä mun pitäis tehdä. 
 

Ruut: Ööh.  niin siis minkä asian suhteen, et tiedä mitä tehdä? 
 

Saku: Yks sellainen pikku juttu vaan… Kun mä olin äsken Teemun ja Santerin kanssa 
kaupassa ja meidän teki ihan hirveesti mieli suklaata, sitä Fazerin uusinta, mitä en oo vielä 
koskaan maistanut. Mut kellään ei ollut rahaa, että ois voitu ostaa.  
 

Ruut: Mitäs sitten? Ettekö voi ostaa sitten kun teillä on rahaa… 
 

Saku: Juu, niin mäkin ajattelin, mutta Teemu ja Santeri sanoi, ettei sillä oo mitään 
merkitystä eikä sitä kukaan huomaa, jos otetaan yksi suklaalevy salaa taskuun. Ja se 
kauppiaskin on niin rikas, ettei se tunnu missään, jos se ei yhdestä suklaalevystä saa 
rahaa.  
 

Ruut: Mut eihän se oo silti oikein. Se on varastamista.  
 

Saku: Niin on. Sitä minäkin niille yritin sanoa. Sit ne vaan haukkua mua ja sanoi, että sä oot 
ihan nönnö ja pelkuri, kun et uskalla ottaa yhtä suklaalevyä. 
 
Ruut: Voi pojat sentään, minkälaisia kavereita ne oli.  
 
Saku: Mut mä en varastanut mitään, vaikka Teemu ja Santeri molemmat ottivat suklaalevyn.  
 
Ruut: Jes, sähän teit rohkeasti! Hyvä Saku! Mut eihän se sit ole sun asia, jos sä kerran toimit ihan 
oikein. Mikä sua siinä sit mietityttää? 
 
Saku: No, kun.. Äh. En mä tiedä, miten mä tän nyt sanoisin. 
  
Ruut: Niin? 
 
Saku: No, kun sovittiin, että nähdään vielä tänä iltana ja ne lupasi tarjota mullekin  
sitä suklaata. Mut musta tuntuu, etten mä vois sitä ottaa, vaikka mun tekis kyllä ihan 
hirveästi mieli.  Mut kun se on varastettua suklaata, niin musta tuntuu, että mäkin oon 
osallinen siihen varastamiseen, jos mä syön sitä. Ja mitä ne mulle sit sanoo, jos mä sanon 
niille, etten mä haluu syödä sitä. 
 
Ruut: Hmm. Ei oo kyllä helppo tilanne. Mutta eihän se oikein ole ottaa osaa varastamiseen. 
 
Saku: Niinpä, niin! 
 
Ruut: Mut Saku, ihan just alkaa donkkiksen raamattuopetus, mennä kuuntelemaan ja voidaan 
käydä vaikka rukouspisteelläkin sit ja pyytää viisautta ja rohkeutta toimia oikein. 
 
Saku: Juu, tehdään niin!! 
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Ruut: Hei Saku, eipä ollut Danielilla ja sen ystävilläkään kovin helppo tilanne siinä tämän päivän 
raamatunkohdassa.  
 
Saku: Ei todellakaan. Mä en ois ikinä pystynyt kieltäytymään niistä kuninkaan tarjoamista 
herkkuruoista ja syömään vaan jotain porkkanoita. Se olisi ollut ihan karmeeta.  
 
Ruut: Mut niillähän oli selkeä syy miksi ne ei syönyt niitä ruokia; niistä ruoistahan kiitettiin 
epäjumalia ja siten toimittiin vastoin Jumalan tahtoa. Ja Daniel halusi palvella elävää, oikeaa 
Jumalaa ja luotti siihen, että Jumala kyllä pitää heistä huolen, kun he tottelevat häntä. 
 
Saku: No niinhän se kyllä oli… Ja Jumala varmasti antoi heille voiman ja halun kieltäytyä 
niistä epäjumalille uhratuista ruoista ja toimia oikein, Hänen tahtonsa mukaan.   
 
Ruut: Ja ajattele, kun ne pojat totteli Jumalaa tässä ruoka-asiassakin, niin he saivat kokea, että 
Jumala piti heistä huolen. Ja Jumala antoi heille vielä hirveesti viisautta ja ymmärrystäkin, niin että 
he pääsivät sinne kuninkaan palvelukseen 
 
Saku: Voi, jospa mullakin olisi viisautta ja halua toimia aina oikein, niin kuin Jumala tahtoo.  
 
Ruut: Niinpä niin. Me voidaan rukoilla ja pyytää Jumala auttamaan meitä toimimaan oikein. Mut 
sekin on hyvä muistaa, että ei me niillä meidän teoillamme voida ansaita Jumalan rakkautta. Me 
ollaan syntisiä ihmisiä, ja tehdään usein väärin, mutta Jeesus rakastaa meitä silti.  
 
Saku: Niin ja antaa kyllä anteeksikin kaiken, kun hän kuollut meidän puolesta. Mutta nyt 
musta tuntuu siltä, että mä en taida syödä sitä poikien suklaata. Ja mä oon niin iloinen, 
etten mä varastanut mitään sieltä kaupasta, sillä siinä mä tein niin kuin Jumala tahtoi mun 
tekevän, vaikka ne kaverit yrittikin houkutella muakin varastamaan. 
 
Ruut: Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, eikös niin? 
 
Saku: Juu, mut Ruut, rukoilethan, että mä voisin jutella poikien kanssa vielä siitä suklaa 
jutusta ja voitas vaikka yhdessä mennä tunnustamaan se varkaus sinne kauppaan ja 
pyytämään anteeksi. Ja että ne suklaalevyt saatais maksettua sille kauppiaalle.  
 
Ruut: Ilman muuta rukoilen. Ja Jeesus kyllä varmasti auttaa teitä! 
 
Saku: Hei kiitos Ruut!! Sä oot loisto kaveri! Mut nyt pitää mennä, Teemu ja Santeri jo 
varmaan odottaa. 
 
Ruut: Okei, moi sitten! Nähdään taas! 
 
Saku: Juu, moi moi! 
 


