
Saku ja Ruut - Aasin joulu     ENNEN OPETUSTA 

 
 
Ruut:  Saku, arvaa mitä mä haluan joululahjaks? 
 
Saku:   Ei kiinnosta. 
 
Ruut:  Mikäs sua vaivaa?  
 
Saku:  Mua ei kiinnosta yhtään mitkään lahjat. 
 
Ruut:  On sua ainakin ennen kiinnostanu. Nyt on joku pahasti vialla.  
 
Saku: 
No niin onkin. Mä olin eilen Severin synttäreilllä. Ja mun piti antaa sille lahjaks semmonen 
tosi hieno dinosauruspeli, ku Severi tykkää kans dinoista. Mä olin ite valinnu sen lahjan 
äitin kanssa. Mutta sitte... (vaikenee) 
 
Ruut:  Mitä Saku? Mitä tapahtu? 
 
Saku: 
No mä tulin ihan tosi kateelliseks, kun Severi sai niin hienoja lahjoja! Se sai kaikkea 
semmosta, mitä mä haluaisin joululahjaks ja tiiän, etten tuu saamaan niitä kaikkia! 
 
Ruut:  Ethän sä vielä sitä voi tietää! 
 
Saku: 
Kyllä mä tiiän. Mä tulin niin kateelliseks, että mä valehtelin, että mun lahja oli jääny kotiin, 
ku se oli mulla vielä repussa. Ja en koko iltana kertonu kellekään, että olis mulla ollu se 
lahja mukana. 
 
Ruut:  Saku, miten sä voit tehä tolla lailla? Nehän oli Severin synttärit! Kyllä 
säkin saat vaikka mitä lahjoja, kun sulla on synttärit! 
 
Saku:  Tiietään. Mä en vaan millään halunnu antaa Severille sitä peliä. 
 
Ruut:  Ja nytkö sä meinaat pitää itelläs sen pelin? 
 
Saku:   
En mä tiiä. Mutta Severille mä en ainakaan anna sitä! Se ei varmasti ees pelais sitä.. 
 
Ruut:  Nyt oot typerä! Tiiät itekin, että on väärin tehä noin!  
 
Saku:  Ihan sama mulle. Mutta Severille mä en sitä lahjaa anna. 
 
Ruut: 
Tossa ei oo, Saku, mitään järkeä. Mä meen nyt kuuntelemaan tuota opetusta. 
Heippa! 
 
Saku: 
Hei oota Ruut, mäkin tuun! 
 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
(Saku yksin lavalle.) 
 
Saku:  Ruut, tuutko täällä käymään? (odottaa hetken) Ruut, tuu nyt ihan oikeasti! 
 
(Ruut tulee esiin) 
Ruut:  Mitä asiaa sulla on, valehtija-lahjan varastaja-Saku? 
 
Saku:  Hei, en mä sitä lahjaa varastanu!....Mä vaan en antanu sitä Severille. 
 
Ruut:  Sehän onkin ihan eri asia! 
 
Saku:   
On se! Mutta tiiätkö mitä? Mä haluaisin viedä sen lahjan Severille ja pyytää anteeks siltä. 
 
Ruut:  (ivallisesti) Oho, sähän rohkea oot! 
 
Saku: 
No en ees oo. Sen takia musta olis kivaa, jos sä tulisit mun mukaan Severin luokse. 
Tulisitko sä? Musta ois vähemmän pelottavaa, jos sä oisit mukana. 
 
Ruut:  Kai mä voin tulla. Mut mikä sai sut muuttamaan mieles? 
 
Saku: 
Ku opetuksessa puhuttiin siitä aasista. Ja Jeesuksen syntymästä. Kun se aasi oli vaan 
ilonen, ku ne idän tietäjät toi Jeesusvauvalle lahjoja. Tottakai lahjat annetaan aina sille, 
jolla on juhlat! 
 
Ruut:  Niinhän se menee! Hyvä, kun tajusit, Saku.  
 
Saku:  Ja kyllä mä vähän mietin sitäkin, että Jumala on oikeasti antanu meille kaiken 
lahjaksi. Niin minkä takia mä en haluais antaa muille mitään! .....Antaakohan Jumala mulle 
anteeks, ku mä en antanu sitä lahjaa Severille? 
 
Ruut: 
Varmasti antaa! Et tainnu kuunnella opetusta ihan kokonaan! Sitähän varten Jeesus 
synty, että Jumala halus antaa ihmisille synnit anteeksi. Ja että Jumalan ja ihmisten 
välillä olis rauha.  
 
Saku:  No se on kyllä hyvä! Aattele, jos Jumalan ja ihmisen välillä olis sota! Jumala 
olis niin selkeä voittaja. Se vois vaan heittää muutaman salaman ihmisten päälle ja voittaja 
ois ratkastu!  
 
Ruut:  Nyt menee Saku jo vähän yli taas! Jos pysyttäis vaan siinä rauhassa.  
 
Saku:  Okei. Mut kiva Ruut, ku tuut mun kanssa antamaan sille Severille sen lahjan.  
 
Ruut:  Tottakai mä tuun. Nähään huomenna. 
 
Saku:  Heippa ja hyvää joulua Ruut! 
 
Ruut:  Hyvää joulua Saku! 



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

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä ja lauloivat 

paljon lauluja. He myös kuulivat Raamatusta, mitä eräälle isokorvaiselle aasille tapahtui 

ensimmäisenä jouluna. Opetus meni näin:  

 
Nasaretin kaupungissa eli noin 2000 vuotta sitten tavallisen isokorvainen aasi. Sen 
isäntänsä oli puuseppä Joosef. Eräänä tavallisena yönä aasin elämä muuttui. Kesken 
unien aasi heräsi ja näki kuinka kirkas enkeli puhui Joosefille ja käski häntä ottamaan 
Marian vaimokseen. Aasi oli vahingossa isoilla korvallaan kuullut, että Jumalan Hengen 
vaikutuksesta Maria odotti lasta, joka pelastaisi ihmiset heidän synneistä. Joosef totteli 
Jumalan enkeliä ja pian Nasaretissa vietettiin häitä.  
 
Erikoiset tapahtumat aasin elämässä eivät siihen loppuneet, pitkällä reissulla Joosefin 
kotiseudulle Betlehemin verokirjojen luokse aasi näki kirkkaan tähden. Porukkaa oli koolla 
hirveästi, aasi kuuli jotain puhetta veroista, mutta ei tiennyt oliko se vero edes syötävää. 
Kaikkien ihmisten ja verojen takia yöpaikkaa ei löytynyt edes kiven alta, joten koko perhe 
majoittui aasin kanssa talliin.  
 
Ikinä ennen aasi ei ollut nähnyt ihmislapsen syntymää, mutta sinä yönä tuli sekin nähtyä. 
Jeesus-vauva syntyi ja laitettiin seimeen nukkumaan. Hän ei ollutkaan ihan mikä tahansa 
vauveli, koska keskellä yötä paikalle riensi joukko lampaita, joilla oli paimenet mukanaan. 
Aasin tutustuessa paikallisen kedon lampaisiin paimenet kertoivat suuren enkelien 
sotajoukon julistaneen, että Jumala rakastaa ihmisiä ja heillä on nyt rauha Jumalan 
kanssa. Tämän rauhan tuoja olisi tuo pieni vastasyntynyt Jeesus.  
 
Eivät yllätykset siihen loppuneet, vaan aasi sai vielä tavata Betlehemissä vierasmaalaisia 
kameleita. He toivat tietäjiä kaukaa idästä. Se kirkas tähti oli heidät tänne johdattanut. 
Nämä kumarsivat Jeesus-lasta kuninkaana ja toivat paljon hienoja lahjoja Kuninkaalle. Se 
oli juhlapäivä kaikille ja aasin isot korvat oikein hytkyivät ilosta, kun aasi yhdessä 
kameleiden kanssa katseli Jeesusta ja hänen kaikkia ihania lahjojaan. Kameleiden ja 
tietäjien lähdettyä enkeli tuli taas kertomaan Joosefille jotain, sitä ei aasi isoista korvistaan 
huolimatta kuullut, mutta heti samana yönä tavarat pakattiin ja lähettiin juoksukaviolla kohti 
Egyptiä. 
 
Näin kuulimme kuinka aasi sai nähdä kansojen pelastajan syntymän ensimmäisenä jouluna. 

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


