
Saku ja Ruut      Luominen 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Moikka Saku! Kiva nähdä sua täällä! Mitä kuuluu? 
 
Saku: No, moi! Tosi hyvää kuuluu. On ollut hyvä päivä. Koulussa meni kaikki mukavasti ja 
äsken oli vielä jääkiekko harjoituksetkin. Mitäs sulle kuuluu? 
 
Ruut: Mullekin kuuluu ihan hyvää. Tulin just hiihtämästä. Talvi on niin kivaa aikaa, 
kun on kaikennäköistä kivaa tekemistä ulkona. Mut paras juttu tänään oli kyllä tulla 
tänne donkkikseen. 
 
Saku: Joo, tosi huippua, että näitä järjestetään nyt täällä meidän paikkakunnallakin. 
 
Ruut: Niin on! Mä odotan innolla, että mitä kaikkea tämä ilta pitää sisällään. 
 
Saku: Luvassahan on kaikenlaista mielenkiintoista toimintaa. Pääseeköhän täällä 
painimaan vai keilaamaan vai mitähän toimintajuttuja ne on meille keksinyt? 
 
Ruut: Enpä tiedä. Mutta uskon, että me päästään tekemään jotain tosi kivaa ja 
mielenkiintoista. 
 
Saku: Saadaan me ainakin syödä mahat täyteen herkkuja! Minä ainakin toin nyyttäreille 
yhden sipsipussin. Toitko sä jotain? 
 
Ruut: Toin mä pussin karkkia. Mut minä kyllä odotan myös sitä raamattuopetusta.  
Raamattu on niin mielenkiintoinen kirja, että siitä riittää oppimista varmaan koko 
elämäksi.  
 
Saku: Raamatussa kyllä kerrotaan niin paljon tärkeitä asioita, että ei me ilman sitä 
varmaan voitas ymmärtää tätä elämää ollenkaan. 
 
Ruut: Tää maailma on kyllä niin ihmeellinen paikka ja elämä sisältää niin 
monenlaisia asioita, että ei kaikkea voi mitenkään ymmärtää. 
 
Saku: Monesti tulee kyllä mietittyä, että mikä tarkoitus tällä kaikella on ja miten tämä kaikki 
oikein toimii. On eläimiä ja kasveja ja erilaisia ihmisiä. Kaikki elää omaa elämäänsä. 
 
Ruut: Mut, eikös Raamatussa kerrota meille siitä, mistä tämä kaikki elämä täällä on 
saanut alkunsa ja siitä, miksi me ihmiset täällä ollaan ja minne me oikeen ollaan 
matkalla? 
 
Saku: Joo, kyllä siellä jotain sellaista puhutaan. Mutta mennään nyt, niin kuullaan mistä 
raamattuopetuksessa tänään puhutaan. 
 
Ruut: Mennään ja pannaan korvat oikein hörölle, niin saadaan oppia ehkä taas jotain 
uutta. 
 
 
 



Saku ja Ruut                Luominen 
- opetuksen jälkeen 

 
Ruut: No Saku, onko sulla ollut mukava ilta? 
 
Saku: Ehdottomasti. Ehdin käydä melkein kaikilla toimintapisteillä. Nyt ihan jännittää, että 
miten palkintojen jaossa käy. 
 
Ruut: Mutta ei ne palkinnot ole tärkeintä. Parasta on, kun oli yhdessä kivaa 
tekemistä. Eiks vaan? 
 
Saku: Totta puhut. Mutta mitäs sulle jäi mieleen siitä raamattuhetkestä? 
 
Ruut: Mä jäin miettimään sitä, kun Jumala antoi ihmisille tehtävän viljellä ja varjella 
tätä maailmaa. Ei me olla kovin hyvin onnistuttu, ainakaan varjelemaan. 
 
Saku: Miten niin? 
 
Ruut: No, kun uutisista kuulee kaikennäköisiä juttuja saastuneista järvistä ja 
metsistä. Ja kadullakin kun kulkee, niin näkee kaikenlaista roskaa kadunvarsilla.   
 
Saku: Niin, ois tämä maailma siistimpi ja puhtaampi, kun jokainen huolehtisi omista 
asioistaan niin, ettei roskaisi turhaan luontoa. 
 
Ruut: Ja voisihan sitä kerätä myös toisten heittämiä roskia roskikseen, kun niitä 
näkee.  
 
Saku: Joo. Mutta mulle jäi tästä illasta parhaiten mieleen se Raamatun kohta, missä 
sanottiin, että minä olen suuri ihme. Ajattele, me ei olla tultu tänne maailmaan sattumalta, 
vaan Jumala on luonut meistä jokaisen. Sinä ja minä ollaan ainutlaatuisia, tosi arvokkaita 
ihmisiä.  
 
Ruut: Niin ja vaikka me ollaan syntisiä, ollaan roskattu maailmaa ja tehty paljon 
muuta pahaa, niin Jumala rakastaa meitä, ihan äärettömästi. Hän haluaa antaa 
kaiken anteeksi, Jeesuksen ristinkuoleman tähden.  
 
Saku: Ihan parasta tässä mielenkiintoisessa elämässä onkin, kun saan elää joka hetki 
Jeesuksen kanssa. Ja uskomalla Jeesukseen pääsee myös kerran taivaaseen. 
 
Ruut: Ja saadaan luottaa siihen, että Jumala johdattaa meidän elämää. Hänellä on 
suunnitelma sinun ja minun elämälle. Hmm. Haluaakohan Jumala, että minusta tulee 
isona opettaja vai lääkäri, vai kuuluukohan hänen suunnitelmiin lähettää minut 
jonnekin ulkomaille kertomaan Jeesuksesta… 
 
Saku: Heh, enpä tiedä. Mutta kun kuljetaan rukoillen, niin kyllä Jumala johdattaa meidät 
parasta tietä. 
 
Ruut: Näin on. Mutta nyt täyty lähteä. Moikka! Nähdään taas! 
 
Saku: Heippa! Nähdään, viimeistään seuraavassa donkkiksessa. 
 


