
Saku ja Ruut – Tuhlaajapoika     ENNEN OPETUSTA 
(Ruut tulee esille yksin. Katselee maahan päin. Saku tulee hetken jäljestä) 
 
Saku: Ruut moi, täällähän sä oot. Mä jo ajattelin, ootko sä tullu ollenkaan 

Donkkikseen! 
Ruut:  Ai. Mä taas toivoin, että sä et ois tullu ollenkaan. 
 
Saku:  (Nauraen.) Mikäs sut on saanut noin pahalle tuulelle? (tönii Ruutia) 
Ruut:  Luulis sun tietävän! 
 
Saku:  Hymyile vähän Ruut. (tönii Ruutia) 
Ruut:   Hei lopeta tuo töniminen! 
 
Saku: (Puhuu muuttaen ääntään tyttömäiseksi) Minä olen Ruut. Minä olen 

hyyyyyyvin äkäinen, koska minulle meni aamulla sukat vääriin jalkoihin. 
Ja sen takia olen koko päivän kävellyt väärään suuntaan. Jos on pitänyt 
kääntyä vasemmalle, olen kääntynyt oikealle. Ja sen takia olen monesti 
kävellyt ovia ja tuoleja päin... (näyttää, miten Ruut on kompuroinut) 
Oijoi, mitenkäs minun jalkani eivät ollenkaan tottele, ohops.. 

 
Ruut:  (Yrittää peitellä naurua) Saku lopeta jo! Toi ei oo yhtään hauskaa! 
 
Saku:  Miksi sä sitten hymyilet? 
Ruut:  No en ainakaan hymyile sulle! 
 
Saku:  Mikä sua Ruut oikeen painaa? 
Ruut:  Etkö muka tiiä? Mietippä mitä meiän piti eilen tehä? 
 
Saku: Ai sä oot siitä suuttunu. Kyllähän mä muistin, että me oltiin sovittu, että 

mä tuun sun luokse pelaamaan sitä uutta tietokonepeliä. Mutta sitte 
Jesse pyys mua kattomaan sen koiraa heti koulun jälkeen, ja mä vähän 
niinku kuitenkin unohin sut. Toni ja Veetikin tuli. 

 
Ruut:  Sä oisit voinu ees kertoa mulle. Mä ootin sua koulun pihalla varmaan tunnin.  
 
Saku:   No en mä tajunnu siinä hetkessä. Musta oli vaan niin siistiä päästä 

poikien mukaan! Ja vitsi, se oli hieno se Jessen koira! 
 
Ruut:  (innottomasti) No sehän on kiva. 
 
Saku: Anna anteeks Ruut. Mun ois pitäny sanoa sulle. Tai oikeastaan mun ois 

pitäny sanoa Jesselle, että mä en pääse tulemaan.  
 
Ruut:   Mutta etpä sanonu! 
 
Saku:  No en niin ja mä oon pahoillani siitä. Antasitko anteeks? 
Ruut:  En varmasti anna! 
 
Saku:  Ei sitten! En kyllä pyyä enää uudestaan anteeks! 
Ruut:  Ei tarvikkaan! Heippa Saku. 
 
Saku:  Hei vaan Ruut. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
(Saku tulee esille yksin. Katselee maahan päin. Ruut tulee hetken jäljestä) 
 
Ruut:  Saku hei, mä taisin olla vähän tyhmä aiemmin.  
 
Saku:  Ihan sama mulle. 
 
Ruut:  Hei kuuntele nyt ees, mitä mulla on sanottavaa!  
 
Saku:  Ei kiinnosta. 
 
Ruut:  (Muuttaa ääntään pojan ääneksi) Minä olen Saku, minä olen pahalla tuulella, 

kun aamulla meni sukat väärin päin jalkaan. Olen koko päivän kävellyt päin 
seiniä ja.... Äh, en mä osaa yhtä hyvin ku sä. 

 
Saku:  Et osaakaan. 
 
Ruut: Saku, kuuntele nyt. Mä olin tyhmä, ku en reagoinu mitenkään sun 

anteekspyyntöön.  
 
Saku:  Niin olitkin.  
 
Ruut: Mä mietin opetuksen aikana, että miten pieni juttu se eilinen oli. Sen 

opetuksen isä oli heti valmis antamaan anteeks sille pojalleen, vaikka se 
poika oli hylänny isänsä täysin. Ja miten Jumala antaa meille kaikki meiän 
väärät teot anteeks. Aina! Kai munkin pitäs antaa sulle anteeks. 

 
Saku: Kiitti Ruut! Vaikka kyllä mäkin olin eilen typerä, ku en yhtään aatellu 

sua. Ryntäsin vaan kattomaan Jessen koiraa, ku olin niin innoissani. 
 
Ruut: Ei se mitään. Enhän mäkään oon aina täysin reilu sua kohtaan...Hei näytä 

vielä kerran, minkälainen mä oon, ku mulla on sukat väärin päin jaloissa! 
 
Saku: No tällänen: (Puhuu muuttaen ääntään tyttömäiseksi) Minä olen Ruut. 

Minä olen hyyyyyyvin äkäinen, koska minulle meni aamulla sukat 
vääriiin jalkoihin. Ja sen takia olen koko päivän kävellyt väärään 
suuntaan. Oen monesti kävellyt ovia ja tuoleja päin... (näyttää, miten 
Ruut on kompuroinut) Oijoi, mitenkäs minun jalkani eivät ollenkaan 
tottele, ohops.. 

 
Ruut:  (Nauraen) Kiitti Saku! Nähään! 
 
Saku:  Nähään Ruut! 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

kuulivat Raamatusta tuhlaajapojan kotiinpaluusta. Opetus meni näin:  

 
Jeesus kertoi kahdesta veljestä, joista nuorempi pyysi isäänsä jakamaan omaisuutensa 
poikien kesken. Saatuaan oman osuutensa, nuorempi veli lähti kotoa maailmalle ja tuhlasi 
kaikki rahansa. Maahan tuli nälänhätä ja tuhlaajapoika joutui elämään nälässä ja 
kurjuudessa. Lopulta hän meni töihin sikopaimeneksi, mutta ei nälkäänsä saanut syödä 
edes sikojen ruokaa. Hänen elämänsä oli hyvin kurjaa, ja hän muisteli isänsä kotia. Siellä 
kaikki saivat aina riittävästi ruokaa. Niinpä hän päätti pyytää isältään, jos saisi tulla 
palvelijaksi isälleen. Tuhlaajapoika lähti kotimatkalle. Kun isä näki poikansa tulevan 
takaisin, hän antoi anteeksi, juoksi häntä vastaan ja otti hänet syleilyynsä. Juokseminen oli 
siihen aikaan nolo juttu. Isä antoi pojalleen uudet vaatteet ja kengät ja järjesti suuret juhlat 
pojan kotiinpaluun kunniaksi. Vanhempi veli oli pellolla töissä ja ihmetteli juhlien syytä. 
Kuullessaan veljensä palaneen kotiin hän suuttui, mutta isä sanoi iloitsevansa poikansa 
paluusta. Vanhempi poika oli ollut isänsä ilona joka päivä. Samalla tavalla kuin isä rakasti 
molempia poikiaan, myös Jumala rakastaa ihan jokaista ja Hän antaa sinulle anteeksi, jos 
olet tehnyt jotain väärin. Jumala odottaa sinua kotiin, oletko jo siellä?  
 
Näin kuulimme kuinka paljon Jumala rakastaa ihan jokaista ja on valmis antamaan anteeksi 

virheemme. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 
 
 

 
 


