
Saku ja Ruut - Maria 
 
ENNEN OPETUSTA 
 
Ruut: Saku, et ikinä arvaa mitä sain joulukalenterista tänään? 
 
Saku: (alakuloisesti) No en. 
 
Ruut:  
Mulla on äitin ite tekemä joulukalenteri, semmonen kankainen jossa on paljon pieniä 
lokeroita. Ja tänään mun lokerossa oli kuva mun ensimmäisestä joulusta. Mä olin niin 
pieni.. Eikö oo siistii Saku? 
 
Saku: (edelleen alakuloisesti) Onhan se. 
 
Ruut: 
Vitsi, musta on niin siistiä, ku tulee joulu! Mä ootan sitä jo ihan kauheesti!  Mitähän kaikkia 
lahjoja mä saan. Mä oon ainaki toivonu uutta laulukirjaa ja 
tietokonepeliä....(kummastellen)Hei vaivaako sua joku? 
 
Saku: Ai miten niin? 
 
Ruut: Ku oot niin hiljanen. 
 
Saku:  
No tavallaan. Mä oon ollu tänään aika ilkeä kotona. Kiukuttelin äitille kun se käski 
mun siivota sotkuni pois. Ja eilen en menny nukkumaan enneku isän piti kantaa mut 
sänkyyn. 
 
Ruut: No pyysitkö sä anteeks? 
 
Saku: Joo, ja kyllä ne antoki. 
 
Ruut: No mikä sua sitte vaivaa? 
 
Saku: 
No mä vaan pelkään, että Jumala ei anna mulle anteeks. Ku oon koko ajan tehny 
tyhmyyksiä. 
 
Ruut: No ootko sä pyytäny Jumalaltaki anteeks? 
 
Saku: Kyllä mä pyysin. 
 
Ruut: 
No varmasti Jumala antaa sulle anteeks. Et sä muista ku meille on opetettu, että jos me 
pyyetään, niin Jeesuksen takia me saahaan kaikki anteeks. 
 
Saku: No muistan mä, mutta musta vaan tuntuu niin pahalta.. 
 
Ruut: 
Mut eihän se oo meistä kiinni jos vaan uskoo. Koittasit nyt piristyä. Mennään kattoon mitä 
tuolla seuraavaksi tapahtuu.. 



 
 
 
OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku: Näitsä Ruut miten hienon joulukortin mä askarelin tänään? 
 
Ruut: Näin näin, sä näytit sitä jo miljoona kertaa. Ei tartte kertoo, että siinä on iso 

dinosaurus ja…äh, ei puhuta siitä. Saku, kuuntelitko sä tän illan opetusta? 
 
Saku: 
Joo, tottakai. Vähänkö siistiä kun ne kaikki ikiaikaset ennustukset muuttu todeks ku 
Jeesus synty! Aattele, siinä on ollu ainaki monta sataa vuotta niitten välissä! 
 
Ruut: 
Mutta muistakko ku opetuksessa sanottiin, että ne on ollu Jumalan lupauksia ne 
ennustukset? 
 
Saku: Joo, miten niin? 
 
Ruut: No eikö sekin oo Jumalan lupaus, että me saahaan pahat teot anteeks? 
 
Saku: Niin kai se on. 
 
Ruut: 
No etkö säkin voi sitte luottaa siihen, että Jumala täyttää sen lupauksen, ku Jumala kerta 
täytti noin monta lupausta Jeesuksen syntymässä. 
 
Saku: 
.....No..... kaipa se menee sit noin. Ehkä mä voin vaan uskoo, että Jumala antaa 
mulleki anteeks. Onpa se Jumala vaan ihmeellinen tyyppi!.. Mut mun pitäis silti 
varmaan koittaa olla vähän kivempi kotona. 
 
Ruut: 
No ei kai siitä mitään haittaakaan oo. Voisit saaha vaikka enemmän joululahjojaki! 
 
Saku: (innostuneena) 
Niinpä. Mä oonki toivonu avaruusaluksen ja taikaviitan ja dinosauruksia! Se 
taikaviitta ois semmonen, että mä osaisin lentää ja ne dinosaurukset ois isoja ja 
pitkäkaulasia ja niillä ois terävät hampaat.  
 
Ruut: 
Voi Saku, sä oot ihan mahoton! Mutta jos saat sen taikaviitan, opetat sitte mutki 
lentämään! 
 
Saku:  Voithan säkin toivoa taikaviittaa lahjaksi. 
 
Ruut: Mut mä oon jo toivonu omaa Raamattua, en mä enää voi. 
 
Saku: Okei, no mä lupaan sit opettaa!  
 
 
 



 
Näin Saku ja Ruut jutustelivat jouluiseen Donkkis Big Night iltaan mennessään. Illassa he 

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, askartelivat joulukortteja, söivät mahansa täyteen 

nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, mitä tapahtui nuorelle Marialle. 

Opetus meni näin:  

 

Kauan kauan ennen kuin Marian isoisoiso-äitiäkään oli olemassa lupasi Jumala kuningas Ahasille 

minkä tahansa merkin, että hän luottaisi Jumalaan. Ahas ei halunnut mitään merkkiä, niin Jumala 

itse lupasi merkin, että neitsyt tulee raskaaksi. Se, että neitsyt tulee raskaaksi, on yhtä mahdotonta 

kuin että mies synnyttäisi lapsen. Noin 700 vuotta sen jälkeen enkeli ilmoitti nuorelle Marialle, että 

hän synnyttäisi lapsen, joka on Jumalan Poika. Se oli suuri ihme, jonka Jumala kauan sitten 

luvannut. Joosef ja Maria eivät olleet vielä naimisissa, kun Maria kertoi olevansa raskaana. Joosef 

luuli, että Maria haluaakin perheen ja lapsia, jonkun toisen miehen kanssa ja aikoi jättää Marian. 

Silloin enkeli ilmestyi Joosefille ja Joosefkin uskoi Marian odottavan Jumalan Poikaa. He olivat 

matkalla Betlehemissä, kun tuli Marian synnytyksen aika. Pienessä eläinten tallissa syntyi 

maailman Vapahtaja Jeesus, joka vapautti koko maailman synneistä, niin kaikki jotka uskovat 

Jeesukseen saavat kaikki pahat tekonsa anteeksi ja pääsevät kerran Jumalan luokse taivaaseen. 

 
Näin kuulimme kuinka Tuomas sai kohdata elävän Jeesuksen.  Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut 

olivat lähdössä kotimatkalle.  

 
 


