
Saku ja Ruut - sotilaan pääsiäinen   ENNEN OPETUSTA 

 
Ruut:  Hei Saku, miten sulla meni eilen se sählypeli? 
 
Saku:  Me voitettiin 5-1! 
 
Ruut:  Onneks olkoon! Eiks se ollu paha vastustaja? 
 
Saku:  Olihan se. Mut me oltiin vielä kovempia! Ja mä tein kaks maalia. (Heiluu 
selittäessään) Siinä ekassa Veeti syötti mulle pallon, mä otin sen, harhautin vastustajan 
hyökkääjän, harhautin puolustajan, kiersin maalin takaa ja lämäsin sisään! Sit mä tuuletin näin! 
(Huutaa ja tuulettaa) 
 
Ruut:  Vau, kuulostaa hienolta! 
 
Saku:  Sit se toinen maali meni niin, että mä pysäytin pallon, kikkailin yksikseni, ja yritin 
laukoa, mut meni ohi, sit juoksin pallon perään, taklasin kaikki vastustajat, tein pari kärrynpyörää 
pallo koko ajan mailassa kiinni, huusin niin kovaa, että maalivahti säikähti ja syötin pallon kaikessa 
rauhassa maaliin!!! 
 
Ruut:  Hahhah, tota sä et usko enää itekään! Mut te taisitte kaikki olla aika onnellisia 
voiton jälkeen? 
 
Saku:  Joo, oltiinhan me! Tai no.... meiän valmentaja oli vähän pahalla tuulella. 
 
Ruut:  Miks ihmeessä? Tehän voititte selvästi! 
 
Saku:  Ei se ite pelistä ollukaan. Vaan siitä, ku.... Meiän joukkueeseen on tullu joulun jälkeen 
yks uus poika. Sen nimi on Jere. Kukaan ei oikeen tykkää siitä ja sen takia kukaan ei koskaa oo 
sen pari harjotuksissa. Tai anna sille syöttöjä peleissä. 
 
Ruut:  Miks kukaan ei tykkää siitä? 
 
Saku: 
No koska, se on niin... en mä oikeastaan ees tiiä. Ehkä ku se on niin hyvä pelaamaan. 
 
Ruut: 
Kukaan ei tykkää siitä, koska se on niin hyvä pelaamaan? Mikäs järki tossa on?  
 
Saku:  Äh, en mä tiiä. Mutta eihän se mun vika oo, että sillä ei oo kavereita. Ja sitten meiän 
valmentaja piti eilen puhuttelua siitä, miten Jerekin pitäis ottaa mukaan ja kyseli, missä on vika, ku 
kukaan ei oo sen kaveri. 
 
Ruut:  Selviskö asia?  
 
Saku:  Ei. Tai kyllä me luvattiin yrittää ottaa Jere mukaan.  
 
Ruut:  Meinaatko sä yrittää? 
 
Saku:   En mä tiiä, eihän se mulle kuulu. 
 
Ruut:  Totta kai se kuuluu sulle. Sä voisit ihan hyvin olla ensimmäinen, joka ees 
yrittäs tutustua siihen Jereen. 
 
Saku:  Vaan ku en oo. Tuu nyt, mennään jo kuuntelemaan opetusta. 



 
OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku:  Ruut, mulla on tosi paha olo. 
 
Ruut:  Mitä on tapahtunu? 
 
Saku: 
Mähän oon ihan samanlainen, ku se sotilas pääsiäisenä, joka oli mukana Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisessa. Tai mä oon ihan yhtä syyllinen. 
 
Ruut: 
Mut et sä muista, ku opetuksessa sanottiin, että kaikki me ollaan syyllisiä. Jeesus on kuollu 
meiän kaikkien virheitten takia.  
 
Saku: 
Joo kyllä mä ton muistan ja tajuan. Ja se on mahtava juttu, että Jeesus ois kuollu yksistään 
munkin puolesta.  
 
Ruut: 
Niin ja että Jeesuksen kuoleman takia, me saadaan kaikki meiän synnit anteeks. 
 
Saku: 
Niin niin. Mutta mä tarkotin sitä Jereä. Ihan samalla lailla, ku se sotilas oli syyllinen Jeesuksen 
ristiinnaulitsemiseen, mä oon syyllinen siihen, että kukaan ei oo Jeren kaveri! 
Ruut:  Miten niin? 
 
Saku: 
Sähän sanoit itekin, että mä voisin olla se eka, joka yrittää olla Jeren kaveri. Mut jotenki mä vaan 
oon tehny samalla lailla ku kaikki muutkin. Ehkä mä oon pelänny sitä, että jos mä olisin kaveri 
Jeren kanssa, kukaan muu ei enää haluais olla mun kaveri. 
 
Ruut:   Mut eihän se noin menis! 
 
Saku: 
Vois se mennä. Meiän joukkueessa on muutama semmonen tyyppi, jotka määrää, kuka on hyvä 
tyyppi ja kuka ei. 
 
Ruut:   Toihan on ihan typerää! 
 
Saku: 
Niin onkin! Itekin tajusin vasta nyt, miten typerää se on! Mä päätin, että heti seuraavissa 
reeneissä, mä meen jutteleen Jeren kanssa ja oon sen pari harjotuksissa! Ja ehkä mun pitäs 
pyytää siltä anteekskin. Ainakin omasta puolestani, jos en saa muitakin mukaan. 
 
Ruut: 
Toi kuulostaa hienolta Saku! Jerelle tulee varmasti hyvä mieli siitä! Musta sä voisit tuulettaa 
ton päätöksenkin kunniaks! Sulla on niin hienot tuuletukset! 
 
Saku:   Niin voisinkin. Kato tarkkaan! (Tuulettaa ja huutaa) Moikka Ruut! 
 
Ruut:   Moikka Saku! 
 
 

 



Näin Ruut ja Saku juttelivat heidän saapuessaan Donkkis Big Night –iltaan. Illassa he osallistuivat monille 

erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat 

Raamatusta millainen oli Sotilaan pääsiäinen. Opetus meni näin:  

 
Sotilas oli joukkoineen määrätty pidättämään rikolliseksi epäilty. Epäillyn olinpaikka selvisi, kun 
hänen ystävänsä paljasti hänet. Epäilty kuljetettiin vartiossa uskonnollisen johtajan luokse. Häntä 
kuulusteltiin ja syytettiin Jumalan pilkasta. Pilkan säestämänä epäilty kuljetettiin oikeuden eteen.  
Tuomari kuulusteli epäiltyä, muttei havainnut Hänessä mitään vikaa. Ulkona kansa huutamalla 
huutaen vaati, kuolema epäillylle. Maailman tärkein oikeudenkäynti ratkaistiin huuto-äänestyksellä. 
Tuomari pesi julkisesti kätensä, hän ei halunnut olla syyllinen tämän miehen kuolemaan. Sotilaskin 
tiesi, että käsien pesulla tehtyä ei saa tekemättömäksi.  
Sotilas määrättiin ruoskimaan tuomittu. Hänen päähänsä painettiin piikkikruunu ja kannettavaksi 
annettiin puinen risti. Kun Hän tuupertui painavan ristin alle, sotilas määräsi ohikulkijan avuksi. 
Ristinkantaja ja tuomittu saapuivat Pääkallonpaikalle, joka oli nimeltään Golgata. Siellä sotilas 
nauloilla naulasi ristille tuomitun. Tuomitun kuoltua sotilas tunnusti, tämä oli todella Jumalan Poika. 
Hän oli Jeesus. Tuomari tuomitsi, ohikulkija kantoi ristin, sotilas naulasi, he kaikki ja kaikki 
maailman ihmiset heidän kanssaan olivat syyllisiä Jeesuksen kuolemaan. Mutta Jeesusta eivät 
pitäneet ristillä naulat, vaan rakkaus, jolla Hän rakasti sinua ja jokaista ihmistä. Hän kuoli, jotta 
sinun ei tarvitse kuolla. Hän olisi kuollut puolestasi, vaikka maailmassa ei olisi ketään muuta 
ihmistä.  
Vielä yksi tehtävä määrättiin sotilaalle. Hänen olisi vartioitava kuolleen hautaa. Hullunkurinen 
tehtävä sai ihmeellisen lopun, kun kolmantena päivän selvisi, että kuollut Jeesus olikin herätetty 
kuolleista. Kuolema on voitettu. 
 
Näin kuulimme kuinka sotilas näki Jeesuksen voittavan kuoleman pääsiäisenä. Mukavan illan jälkeen Saku 

ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  


