
Saku ja Ruut – Idän tietäjät    ENNEN OPETUSTA 

 
Saku: Ruut, vähänkö siistiä, me leivotaan huomenna pipareita kotona! Arvaa 

minkälaisen piparin mä aion tehä? 
 
Ruut:  Joulupossun tottakai! 
 
Saku:  Tietysti mä joulupossun teen. Mutta mitä vähän jotain erikoisempaa? 
 
Ruut:   No vaikka joulupukin. 
 
Saku:  No ei. Vielä kerran saat arvata. Se liittyy taivaaseen. 
 
Ruut:  Aiotko sä tehä Jeesuksen! 
 
Saku: Se ois ehkä vähän liian haasteellista... Mut mä teen megasuuren 

piparkakkuavaruusaluksen! 
 
Ruut:  No oho! Kas kun et tee piparkakkudinosaurusta... 
 
Saku:  
Hei sehän ois kans hienoa! Mä niin ootan huomista! Mä meen tänään tosi aikasin 
nukkumaan, että huominen tulis nopeampaa. 
 
Ruut: 
(nauraen) No ei se huominen varmaan yhtään sen nopeampaa tuu, vaikka SÄ meet 
aikasemmin nukkumaan! Mut arvaapa mitä mä ootan?  
 
Saku:  No ootatsä sitä joulupukkia, vai mitä? 
 
Ruut: Äiti on luvannu, että mä ja sisko saadaan joululahjaks uus kerrossänky, 

jos me vaan ollaan riitelemättä siskon kanssa jouluun asti. Ja me ollaan 
sovittu, että mä saisin nukkua yläsängyssä! 

 
Saku: Kuulostaa siistiltä! Mutta te ette kyllä varmasti pysty Nellan kanssa siihen! 

Tehän kinastelette koko ajan jostain! 
 
Ruut: 
Kylläpäs pystytään! Me ollaan oltu jo viikko riitelemättä. Vaikka Nella onkin välillä 
ärsyttäny mua tosi paljon, ni silti ei olla yhtään tapeltu! 
 
Saku: No se on kyllä kumma! Mutta ootko varma, että saatte sen kerrossängyn 

vaikka oisittekin tappelematta? 
 
Ruut:  
Kyllä mä uskon, että äiti pitää lupauksensa. Varsinki ku se huomaa, että me osataan 
olla kiltistikin! ...Oikeastaan on kyllä ollu mukavaakin ku ei olla tapeltu yhtään.. 
 
Saku: Varo vaan, ettei tuu tavaks! Ois ihan kummallista käyä teillä, jos ette muka 

huutais toisillenne ollenkaan! 
 
Ruut:  No ei me kyllä niin pahoja olla.. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku: 
Ruut, mä keksin Jounin opetuksen aikana, että mä pyydän joululahjaks kiikarit! 
 
Ruut: 
Kiikarit! Mistä ihmeestä sulla tommonen tuli mieleen?  
 
Saku: 
No ku se oli niin siistin kuulosta, kun ne tietäjät seuras sitä tähteä sinne Beetlehemiin. 
Aattele jos tänäkin jouluna taivaalla ois joku tähti, joka ois ainaki kymmenen kertaa 
suurempi ja kirkkaampi ku muut tähet! Sitten mä voisin kattella sitä niillä kiikareilla! 
 
Ruut: 
Hölmö! En usko, että enää tulee sellasta tähteä, Jeesushan on jo syntyny! 
 
Saku: 
Tosiaan...Senhän takia se olikin niin kirkas.... Mutta mä haluaisin silti kiikaroia niitä tähtiä! 
 
Ruut: 
Musta ainaki siinä opetuksessa oli siistiä se, että ne tietäjät lähti etsimään Jeesusta. 
Mieti, ne usko Jumalan lupaukseen niin paljon, että ne kulki vaikka kuinka pitkän 
matkan, et löytäisivät Jeesuksen!  
 
Saku: 
No kyllä mäkin menisin, jos saisin ratsastaa kamelilla ja seurata valtavan supersiistiä ja 
kirkasta tähteä! 
 
Ruut: 
Ja pelätä sitä, että ottaako Herodes sut kiinni Jeesuksen luona vierailemisen jälkeen 
 
Saku: 
Ai niin joo, ehkä se ei ollukaan niin helppoa!... Ne kyllä joutu kovasti luottamaan Jumalan 
lupaukseen! 
 
Ruut: 
Nii-in. Mut sekin on hienoa, että Jumala ei vaadi meiltä mitään, että täyttää 
lupauksensa. Me voidaan vaan luottaa siihen, että Jumala pitää sanansa! Toisin kun 
mun pitää olla kiltti, että äiti pitäis lupauksensa siitä joululahjasta... 
 
Saku: 
Mutta kyllähän sä pystyt siihen. Ja etkö sä iteki just sanonu, että on ollu kivempaa ku ootte 
ollu riitelemättä siskos kanssa! 
 
Ruut: 
Onhan se. Ehkä vois koittaa olla riitelemättä vielä joulun jälkeenkin! 
 
 
 
 
 
 



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

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat 

paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, kuinka itämaan tietäjät löysivät Jeesuksen luokse. Opetus 

meni näin:  

 
Kun Jeesus oli syntynyt, tuli Jerusalemiin pitkän matkan takaa tietäjiä itämailta. He olivat 
nähneet kirkkaan tähden nousevan taivaalle ja he tunsivat lupauksen, että silloin syntyisi 
Kuningas. Tähän lupaukseen luottaen he matkasivat Israelin maahan. Mutta he eivät 
tienneet missä Kuningas olisi, joten he menivät pyytämään apua kuningas Herodekselta. 
Herodes säikähti suuresti, nytkö Messias, Jumalan lupaama Kuningas olisi syntynyt. Hän 
kysyi papeilta ja muilta Jumalan kirjan tuntijoilta neuvoa, missä Kuninkaan oli määrä 
syntyä ja he kertoivat, että Betlehemissä. Mutta ketään heistä ei kiinnostanut lähteä 
katsomaan Jumalan lupaaman Kuninkaan syntymistä maailmaan. Herodes tosin halusi 
murha-aikeissa saada selville uuden Kuninkaan olinpaikan ja hän lähettikin itämaan 
tietäjät vakoilijoikseen selvittämään sen. Tähti johdatti itämaan tietäjiä jälleen eteenpäin ja 
he suuren ilon vallassa saapuivat sen paikan luo missä lapsi oli. He menivät taloon, josta 
löysivät Marian ja Jeesus –lapsen. Jeesus oli Jumalan lupaama Kuningas ja he antoivat 
lapselle kalliita lahjoja. Jumala varoitti itämaan tietäjiä Herodeksen murha-aikeista ja he 
menivät toista tietä takaisin kotiin. Tietäjät olivat seuranneet lupausta Kuninkaasta ja he 
löysivät perille Jeesuksen luokse, saman lailla mekin voimme seurata Jumalan lupausta, 
että Jeesukseen turvautuva saa ikuisen elämän Kuningas-Jeesuksen luona taivaassa. 
  
Näin kuulimme kuinka lupaukseen luottamalla itämaan tietäjät löysivät Jeesuksen luo. Mukavan 

illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


