
Saku ja Ruut – syntiinlankeemus 

idea: Ruut on varastanut karkkia kotoaan, selvittelevät matkalla Donkkikseen. 
Ruut yrittää pyydystää suu auki lumihiutaleita. Innossain ei nää ympärilleen. Saku tulee 
toiselta suunnalta, myös pyydystäen lumihiutaleita. Voivat puhista yksinään. Eivät huomaa 
toisiaan ja törmäävät. 
 
Ruut ja Saku(huutavat kaatuessaan): Aaaaa! 
 
Ruut:  Ai hei Saku! Ei kai suhun sattunu?  
 
Saku: 
Moi vaan Ruut! Ei, säikähin vain. Yritin niin innoissani ottaa lumihiutaleita kiinni, etten 
huomannu yhtään kattoa eteeni! 
 
Ruut:  Sama täällä. Ookko saanu monta pyydystettyä? 
 
Saku:  
Ainakin sata! Ootko sä Donkkikseen menossa? 
 
Ruut: Sinnepä juuri. Onpa mukavaa päästä taas touhuamaan ja kuuntelemaan 

opetusta. Haluutko muuten karkkia? 
 
Saku: 
Tottakai!...... Mistä sä muuten oot karkkia saanu? Eikö sulla oo karkkipäivä vasta 
huomenna? 
 
Ruut:  Mä sain ne vaan.....Tai lupaatko ettet kerro kellekään?  
 
Saku: 
Joo, lupaan! 
 
Ruut:  Mä löysin ne kotoa kaapista ja otin muutaman salaa. 
 
Saku: 
Etkö sä kysyny lupaa? 
 
Ruut:   No....e-en. 
 
Saku: 
Kai sä tiiät ettei niin saa tehä. Entä jos äitis saa tietää? 
 
Ruut:  No ei se saa! Siellä oli niin paljon karkkia, ettei se mitään huomaa!! 
 
Saku: 
Musta toi on silti aika tyhmästi tehty! 
 
Ruut:  Ite oot tyhmä!  
 
Saku:  
Enpäs oo! 
 
Ruut:  Ootpa. Ja eikö muka oo hyvää karkkia? 
 
Saku:  
No onhan tää. ..Mutta mennään nyt äkkiä sisälle niin nähään ketä muita täällä tänään on...... 



 
OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Ruut: 
Sakuuuu, kävelläänkö samaa matkaa kotiin. 
 
Saku:  
Joo, kävellään. 
 
Ruut: 
Sä olit muuten ihan oikeassa, oli tosi tyhmää viedä niitä karkkeja. Mä oisin kuitenkin saanu 
syyä niitä samoja karkkeja huomenna. Mä luulen, että mun pitää kertoa äitille, että mä vein 
ne. Ja pyytää anteeks siltä, vaikka mua kyllä hävettää tosi paljon. Ja tiiän, että äiti suuttuu 
hirveesti ku kuulee...  
 
Saku: 
Mut onhan se Ruut parempi jos sä ite kerrot äidille ensin, ennen kuin se huomaa karkkien 
hävinneen. Vai mitä Ruut? 
 
Ruut:  
Joo, mä kerron kyl heti kotona. Saku, musta tuntu niin pahalta kun siinä tämän illan 
opetuksessa kerrottiin, että Eeva ja Aatami ei pyytänyt ollenkaan Jumalalta anteeks, kun ne 
oli ollu tottelemattomia Jumalaa kohtaan ja söi hedelmän justiin siitä puusta, mistä ei ois 
saanu. Vähän niinku mä otin kaapista just sitä, mitä äiti on kieltäny ottamasta. 
 
Saku:  
Niin. Mutta aattele miten reilu tyyppi se Jumala on, ku silti halus antaa Eevalle ja Aatamille 
mahollisuuen saada anteeks väärän tekonsa. Ja Jeesukseen turvautumalla mekin saadaan 
meiän synnit anteeks, säki tuon karkin pöllimisen. 
 
Ruut: 
Niin, on hienoa kun Jumala antaa kaikki väärät teot anteeksi jos vaan pyytää. Pitää vaan 
toivoa, että meiän äiti ois vähintään yhtä reilu ja antais sekin mulle anteeks ku vein karkkia. 
 
Saku: 
Kyllä se varmasti antaa anteeks, sun äiti on aina niin kiva! 
 
 
 
Ruut: 
No kyllä mäkin uskon, että se antaa anteeks. Hei, ollaan hippaa, niin päästään nopeampaa 
kotiin ja mä saan pyydettyä nopeampaa äitiltä anteeks! Hippa! 
 
Lähtevät juoksuun..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Näin Saku ja Ruut rupattelivat Donkkis Big Night iltaan mennessään. Illassa he osallistuivat monille 

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

opetuksen Raamatusta miten ihminen ei halunnut totella Jumalaa. Opetus meni näin:  

 

Kun Jumala oli luonut taivaan ja maan. Elivät Aatami ja Eeva siellä kahdestaan monien monien 

ihanien eläinten kanssa. Paratiisi oli täynnä kaikkia kauniita ja ihania hedelmäpuita. He söivät joka 

päivä hurjan hyviä hedelmiä, joita oli enemmän kuin jaksoi syödä. Paratiisin keskellä kasvoi vain 

yksi puu, josta Aatami ja Eeva eivät saaneet syödä. Heillä oli hyvä olla paratiisissa. Eräänä 

tavallisen ihanana päivänä käärme, joka oli valehtelija ja Jumalan vihollinen, puhui Eevalle. Hän 

houkutteli syömään kielletystä puusta. Hän vääristeli Jumalan sanoja niin paljon, että Eeva lopulta 

halusi syödä kielletyn hedelmän. Eeva halusi olla yhtä viisas kuin Jumala. Hän antoi hedelmän myös 

Aatamille ja Aatamikin söi. He eivät totelleet Jumalaa. Se oli ihmisen ensimmäinen synti. Heti kun 

Aatami ja Eeva huomasivat olevansa alasti, he pukeutuivat viikunanlehtiin. Heitä hävetti, koska he 

olivat tehneet väärin. Kun Jumala tuli iltapäivällä heidän juttusilleen, he menivät Häntä piiloon 

pusikkoon. Jumala kuitenkin arvasi, missä he olivat ja tiesi, että nyt he olivat syöneet kielletystä 

puusta. Aatami syytti Eevaa ja Jumalaa, Eeva syytti käärmettä, eikä kukaan pyytänyt anteeksi 

Jumalalta. Siksi Jumala ajoi heidät ulos paratiisista, koska he eivät välittäneet Jumalan sanoista, 

vaan rikkoivat sääntöjä ja olivat tottelemattomia. Vaikka Jumala oli vihainen, Hän teki Aatamille ja 

Eevalle uudet vaatteet ja antoi lupauksen, että inhottava käärme ja synti hävitetään vielä 

tulevaisuudessa. Lupauksella Hän tarkoitti Jeesusta, koska Jeesukseen turvautumalla kaikki saavat 

syntinsä anteeksi. 

 

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


