
Saku ja Ruut – Baabelin torni 
ENNEN OPETUSTA 

 
Ruut:  Saku, eikö oo siistiä ku tänään sato niin paljon lunta! Mä olin ihan ku 

lumiukko ku olin päivällä pihalla! 
 
Saku:   Ki Ko. 
 
Ruut:  Mitä?  
 
Saku:  Ki Ko. 
 
Ruut:   Mitä ihmettä sä puhut? Eihän tuosta saa mitään selvää!  
 
Saku:  Ko Kyri Karep! 
 
Ruut:  Mitä! Hei, mitä sä nyt pelleilet? 
 
Saku:  Äh, et sä ymmärrä mun uutta hienoa kieltä!? Mä opin sen viime viikolla! 
 
Ruut:  Mitä? Mistä sä sen muka opit? 
 
Saku: 
No...oikeastaan mä keksin sen ite. Se on mun oma kieli. Sen nimi on KuKeKi-kieli! 
 
Ruut:  Vähän siistiä! Opeta mullekin! Miten sillä sanotaan ”Mun nimi on Ruut”? 
 
Saku:  Ku Kim Kuru. 
 
Ruut:  Ku Kim....Mikä se viimenen oli? 
 
Saku:  Kuru. 
 
Ruut:   
...(Hitaasti) Ku Kim Kuru. Vähän hassua! Entäs ”Mä oon kymmenen vuotta vanha”? 
 
Saku:  Kä Ko Kykym Kuva Kana. 
 
Ruut:  Sano vähän hitaammin. 
 
Saku:(hitaasti) kÄ-KO-KYKYM-KUVA-KANA. 
 
Ruut: Kä Ko Kyky... Tää on ihan tyhmä ja vaikea kieli. Eikä tässä voi olla mitään 

järkeä. Sanot vaan mitä tulee mieleen. 
 
Saku:  Enkä. Mä tiiän kyllä miten tää kieli toimii. Ja tää on paras kieli kaikista! 
 
Ruut:  Niin kai sitte. Mut hyvä ku puhut vielä suomeakin, ni sua voi ees ymmärtää. 
 
Saku:  Käk Kau Ku Kiktä! ….Tajuutsä Ruut? Mennään tuonne istuun.. 
 
Ruut:  Ai sitäkö sä sanoit. Mennään vaan. 



 
 
OPETUKSEN JÄLKEEN: 
 
 
Saku: 
Ruut, tiesitkö sä ennen tän illan opetusta, että kaikki ihmiset on ennen puhunu 
samaa kieltä? 
 
Ruut: 
No en oo kyllä tienny. Vähän jännää. Aattele, ei oo ollu ku yks ainut kieli! 
 
Saku: 
Mieti, jos se kieli ois englanti, ei tarvis ikinä lukea englannin läksyjä! 
 
Ruut: 
Aina sulla on kans mielessä, miten vois vähentää läksyjä. Luulis, että oisit englannistaki 
kiinnostunu, ku kerta oman kielenki kehitit. 
 
Saku: 
Hei! Aattele jos kaikki ihmiset on ennen ymmärtäny kaikkia, ni sittehän kaikki ois 
ymmärtäny sen mun kielen kans! Kävä Kisitä! 
 
Ruut: 
Siinäpä sitä oliskin ymmärrettävää! Ainaki ois hauska kieli.  
 
Saku: 
No ois....Tiiätkö mitä? Sitten ku ollaan taivaassa, niin kaikki ihmisethän ymmärtää 
taas toisiaan! Ja mä voin jutella vaikka... kiinalaisten kanssa! Xing xang xoo. 
 
Ruut: 
Joo, se tulee varmaan olemaan siistiä! Mutta kuule taivasta odotellessa sä voisit kuitenkin 
lukea niitä englannin läksyjäkin. Sähän voit sitte, ku osaat englantia, lähteä vaikka sinne 
Kiinaan ja kertoa niille siellä Jeesuksesta. 
 
Saku: 
Niinhän voisinki! Ja sitte kun ne tuntis Jeesuksen, ne vois opettaa mulle kiinaa ja 
mä voisin opettaa niille KiKeKu-kieltä! Taianpa heti tänään tehä enkun läksyt. Kisitä! 
(Saku poistuu) 
 
Ruut:   Siis mitä? Kai se oli sitten heippa. Heippa sullekin, Saku! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat 

paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, kuinka ihmiset olivat aluksi puhuneet samaa kieltä. Opetus 

meni näin:  

 

Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja pian sen jälkeen ihmisen. Ihminen ei kuitenkaan kunnioittanut 

Luojaansa, vaan halveksi Häntä ja rikkoi Hänen käskyjään vastaan, kerran, toisen ja vaikka kuinka 

monta kertaa. Jumala vihastui ihmisen pahuuteen ja tuhosi maan vedenpaisumuksella. Jumala 

pelasti kuitenkin Nooan perheen ja eläimet. Vedenpaisumuksen mentyä ihmiset eivät kuitenkaan 

halunneet taaskaan kunnioittaa ja totella Jumalaa, vaan he kapinoivat. Ihmiset kokoontuivat 

Sinearin maahan ja päättivät rakentaa niin korkean tornin, että se yltäisi taivaaseen. Tornissa he 

voisivat kokea olevansa kovin suuria ja palvoa tähtiä lähempää. Lisäksi ihmiset halusivat itselleen 

mainetta, eivätkä Jumalalle, jolle kaikki kunnia kuuluu. Jumala oli myös määrännyt 

vedenpaisumuksen jälkeen, että ihmisten tulisi täyttää koko maa ja eivätkä ihmiset totelleet 

Jumalaa. Jumala katseli ihmisten rakennuspuuhia ja huomasi, ettei ihmisen tottelemattomuudella ei 

olisi rajaa. Hän päätti sekoittaa ihmisten kielet, varjellakseen heitä omalta pahuudeltaan. Ihmiset 

eivät enää ymmärtäneet toisiaan, niinpä tornin rakentaminen lopetettiin ja ihmiset hajaantuivat 

ympäri maan. Vaikka tänä päivänä emme ymmärrä kaikkia maailman ihmisiä, kerran taivaassa 

ymmärrämme toisiamme ja sitä ennen voimme opetella vieraita kieliä ja kertoa muillekin, että 

uskomalla Jeesukseen pääsee taivaaseen. 

 
Näin kuulimme kuinka Jumala sotki ihmisten kielet heidän parhaakseen.  Mukavan illan jälkeen 

Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 

 


