
Saku ja Ruut       Naaman paranee spitaalista 
- ennen opetusta 

 
Saku: Ruut, arvaapas, mitä kaikkea mä oon tänään tehny? 
 
Ruut: No, sä oot varmaan taas pelannut vain pleikkarilla 
 
Saku: Ei. En oo ehtinyt. Mä oon auttanu mun kaveria, kun sen piti siivota niitten marsun 
häkki. Ja äitin kanssa tein ruokaa. Ja sit mä siivosin huoneeni, ja autoin siskoa sen 
läksyissä ja… 
 
Ruut: (keskeyttää) Mitä ihmettä Saku? Millon susta on tullu noin kiltti ja avulias? 
 
Saku: Ainahan mä oon ollu! 
 
Ruut: Oothan sä ollukin. Mutta et sentään ihan noin paljon! Mikä sua vaivaa? 
 
Saku: Musta vaan on kiva auttaa. Ei siinä mitään sen ihmeellisempää. Voisinko mä auttaa 
sua jotenkin? Vaikka tehä sulle hienon kampauksen? Tai hakea sulle syömistä, ku on 
iltapalan aika? Tai neuvoa sua toimintapisteillä? 
 
Ruut: Voithan sä! Kiitos, jos niin teet. Paitsi, sun kampauksentekotaitoihin mä en kyllä luota. Mutta 
jotain mätää tässä on. Ootko sä lyönyt taas Vellun kanssa jonkun ihme vedon, vai? 
 
Saku: En oo... Mut okei. Ei tää ihan vaan ystävällisyyttä oo. Mut lupaa, ettet kerro 
kenellekään.  
 
Ruut: Lupaan. 
 
Saku Me kiusattiin eilen Petrin kanssa Joonasta koulussa. Me ei puhuttu sille mitään koko 
päivänä ja jätettiin se yksin välitunneilla. 
 
Ruut: Toihan on ihan typerää!! Miks te niin teitte? 
 
Saku: En mä tiiä. Tosi typerää se olikin. Ja nyt musta tuntuu pahalta. Oon pyytänyt 
Joonakselta anteeks. Ja pyytäny Jumalaltakin anteeks, mutta musta tuntuu, että se ei riitä. 
Sen takia mä teen kaikkia kivoja tekoja, että Jumala ei enää muistais niitä pahoja. Enkä 
itekään. 
 
Ruut: Höh, ei se noin toimi. Raamatussahan sanotaan, että me saadaan meidän synnit anteeks 
vaan pyytämällä. Ei meidän ite tarvi tehä mitään. Jumala antaa meille anteeks Jeesuksen tekojen 
takia. 
 
Saku: Kyllä mä ton tiiän. Tavallaan. Mutta entä jos pelkkä anteekspyyntö ei riitäkään! 
 
Ruut: Tottakai se riittää! 
 
Saku: No mä haluun silti auttaa sua ja hakea sulle sit iltapalan pöytään! Ja neuvoa 
toimintapisteillä! Tuu mennään nyt eka kuuntelemaan raamattuopetusta. 

 
Ruut: No,  mennään mennään. 
 
 
 
 



 

Saku ja Ruut       Naaman paranee spitaalista 
- opetuksen jälkeen 

 
Ruut: Hei Saku! Mikset sä tullukaan auttamaan mua toimintapisteillä? Mä ootin niin sun neuvoja! 
 
Saku: Ai sori, mä unohin! 
 
Ruut: Mutta eikös sun pitänyt auttaa, että saisit sun synnit paremmin anteeks? 
 
Saku: No pitihän mun... Mutta mä tajusin olleeni väärässä! 
 
Ruut: Ai tajusit. Hyvä! Minkä takia? 
 
Saku: No illan opetuksessa se Naaman oli aika samanlainen kuin mä. Tai se ei ollenkaan 
halunnu uskoa, että parantuminen spitaalista vois olla niin helppoa, että ui vaan. Samalla 
lailla mäkään en uskonu, että synnit saa anteeks vaan pyytämällä. 
 
Ruut: Mut eikös se Naaman parantunu uimalla? Tai siis peseytymällä? 
 
Saku: Parantuhan se, kun Jumala päätti parantaa hänet niin. Hän lopulta luotti Jumalan 
sanaan ja toimi niin kuin neuvottiin. Kai munkin pitää vaan samalla lailla luottaa Jumalaan. 
Onhan Jumala ite luvannu Raamatussa, että synnit saa anteeks, jos niin rukoilee. 
 
Ruut: Nii-in. Koska Jeesus on tehny kaikki hyvät teot meidän puolesta!  
 
Saku: Niinpä. Mut tiiäkkö mitä? 
 
Ruut:No mitä? 
 
Saku: Musta ois silti siistiä, että synneistä parantumiseksikin pitäis käydä uimassa! Mieti, 
talvellakin pitäis mennä avantoon uimaan!  
 
Ruut: Ai avantoon? 
 
Saku: Ja vanhempien ois aina pakko kuskata järven rannalle, että pääsis peseytymään! 
 
Ruut: Saku, mä luulen, että pelkkä syntien anteekspyytäminen on vähän helpompaa. Ja mieti 
jossain erämaassa, eihän siellä oo vettä. 
 
Saku: Mut siellähän vois saada anteeks uimalla hiekkadyyneissä! 
 
Ruut: Joopa joo Saku. Jos koitettas vaan tota rukousta ensimmäisenä! Tärkeintä meidän on 
kuitenkin muistaa se, että Jeesus rakastaa meitä, haluaa antaa meille anteeksi ja viedä meidät 
kerran taivaaseenkin. 
 
Saku: Totta puhut! Ja se onkin todella suuri kiitoksen aihe! Mut nyt pitää mennä, kello on jo 
paljon! Moikka! 
 
Ruut: Moi, moi! 


