
Saku ja Ruut – Daavid ja Goljat 

Ruut seisoskelee yksin hyräillen ja katsellen ympärilleen.Saku tulee hetken päästä. 

 

Ruut: Moi Saku! 

 

Saku: Moi ruut! 

 

Ruut: Tulithan sä. Mä oon jo oottanu sua. Unohitko sä, että Donkkis on alkoi jo kesätauon jälkeen? 

 

Saku: No en, mutta mulla oli… 

 

Ruut (keskeyttää): Tuu nyt, mennään meillä on jo kiire, jos meinataan ollaajoissa Donkkiksessa! Mä en 

ainakaan halua olla myöhässä. On niin siistiäpäästä taas toimintapisteille ja kuuntelemaan raamattuopetusta! 

 

Saku: Niin ja syömään kaikkia herkkuja! ...Mut sori kun mä olin myöhässä. Mä innostuin taas 

leikkimään Rexin kanssa. 

 

Ruut: Siinä tapauksessa saat anteeks. Rex on varmaan söpöin koira koko maailmassa! 

 

Saku: Niin on munkin mielestä. Hurjin hurtta ikinä! ..Tiiätkö muuten, mitä viime 

viikolla tapahtu? 

 

Ruut(innoissaan): Oppiko Rex antamaan tassua? Vai oppiko se vihdoin tottelemaan koko nimeään 

Tyrannokoira Rexiä? 

 

Saku(muka loukkaantuneena): Sehän osaa jo antaa tassua! Ja kokonimeäänkin se tottelee... Ainakin 

sitte ku ehtii Rexin kohalle! 

 

Ruut: No, mitä sitte tapahtu? 

 

Saku: Rex meni hukkaan yhtenä iltana. 

 

Ruut: Ihanko totta! 

 

Saku: Joo. Me huomattiin illalla, ku oli jo pimeä, että se ei ollukaan sisällä, vaikka 

kaikki luuli niin. 

 

Ruut: Voi ei!Löysittekö te sen sitte? 

 

Saku: No me mentiin kaikki ettimään sitä meiän pihasta, mutta sitä ei löytyny. 

 

Ruut: Ei kai sille sattunu mitään? 

 

Saku: No oota nyt kun mä kerron. Sitte muut lähti ettimään sitä vielä kauempaa, mutta mä menin 

sisälle, kun.... 

 

Ruut: Miks sä sisälle menit? 

 

Saku: .....No...Ku....Mä pelkäsin niin pimeää... 

 

Ruut: Mä ainakin pelkään aina pimeää! 

 

Saku: Mut mä pelkäsin vaan sillon! 

 

Ruut: Äh, mitä väliä sillä on, pelkäätkö pimeää vai et!    JATKUU.. 



 

Saku: Ei kai sillä ookkaan... No sitte sisällä mulla tuli mieleen, että Rex on 

varmasti menny meiän majalle, kun se niin tykkää olla siellä aina. Mutta mä en 

tohtinu mennä yksin hakemaan sitä, ku oli niin kauhean pimeää. Tuntu pahalta ku 

Rex oli yksin siellä pimeässä, enkä mä voinu mennä auttamaan sitä. 

 

Ruut: Mitä sitte tapahtu? 

 

Saku: No sitte...Hei! Mehän ollaan jo perillä! Mä kerron loppuun sitte ku 

mennään kotiin! 

 

Ruut: Hei, et sä voi tätä juttua kesken jättää....Saku, kerro loppuun!...Saku... 
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Saku: Ruut! Joko mennään? 

 

Ruut: Joo, mä en malta oottaa, että saan taas näyttää äitille, miten hienon perhosen 

Minna piirs mun poskeen! Mut hei, kerro nyt se Rex-juttu loppuun. 

 

Saku: Mihinkäs mä jäinkään? 

 

Ruut: Siihen ku menit sisälle, ja tajusit, että Rex on siellä majassa. Tohitko sä 

sitten mennä hakemaan sen? 

 

Saku: En. Mutta  mä aattelin, että Jumala varmaan haluaa auttaa Rexiä. Mä rukoilin, 

että Jumala auttas sen pois sieltä....tai auttas mua hakemaan sen pois majasta. 

 

Ruut: No kai Jumala autto! 

 

Saku: Joo, kun mä olin rukoillu, äiti tuli sisälle. Se sano, että Rexiä ei ollu 

löytyny. Mä kerroin sille, että Rex on varmasti majalla ja sitte äiti lähti mun 

kanssa hakemaan Rexin pois. Se oli ihan kylmissään siellä majassa. 

 

Ruut: Vähän mahtavaa, että Jumala lähetti äitis sun luo, että pääsitte yhessä hakemaan 

sen! 

 

Saku: Niin olikin. Sitte ku me päästiiin kotiin, me rukoiltiin yhessä äitin kanssa ja 

kiitettiin Jumalaa siitä, että Rex löyty. 

 

Ruut: Hei, toihan on vähän niinku siinä tämäniltasessa opetuksessa. Daavidkin halus 

auttaa niiten kansaa ja Jumala anto sille rohkeuden kohdata Suuren Goljatin. 

 

Saku: Niin onkin! Äitin kanssa mua ei yhtään pelottanu siellä pimeässä! Kylläpä se 

Jumala on hyvä järkkäilemään asioita! 

 

Ruut: Niin on. 

 

Saku: Tuutko muuten huomenna meille, niin yritetään opettaa Rex hakemaan keppiä? 

 

Ruut: Joo, tottakai tuun. 

 

Saku: Okei, nähään sitte huomenna. Moikka! 

 

Ruut: Moimoi! 



 

 

Näin Saku ja Ruut jutustelivat syksyn ensimmäiseen Donkkis Big Night iltaan kävellessään. Illassa he 

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon 

lauluja ja kuulivat ihmeellisen opetuksen Raamatusta kuinka nuori Daavid voitti suuren Goljatin. Opetus 

meni näin:  

 

Beetlehemin kaupungissa asui nuori poika Daavid. Hän oli veljeksistä nuorin ja hänen tehtävänä oli 

paimentaa perheen lampaita. Lammaspaimenen tehtävä oli vaarallinen, sillä villipedot yrittivät syödä 

lampaita silloin tällöin välipalaksi. Daavid ei suostunut siihen, vaan suojeli lampaita karhuja ja leijonia 

vastaan. Siihen aikaan Israelin maahan tuli sota, kun filistealaiset hyökkäsivät valloittaakseen maan 

itselleen. Israelilaiset sotajoukot menivät estämään heitä, mukana olivat myös Daavidin veljet. Isä oli 

huolestunut pojistaan, niin hän lähetti Daavidin eräänä päivänä viemään ruokaa veljilleen Israelin 

armeijaan. Kun Daavid saapui paikalle, veljet olivat juuri juosseet taisteluriviin. Vaikka sotilaita oli monta, 

he vapisivat pelosta. Filistealaisten puolella oli taistelemassa suurikokoinen mies Goljat. Hän oli pelottavan 

näköinen 3 metrinen mies ja hän pilkkasi, herjasi ja rienasi niin paljon Israelilaisia ja heidän elävää 

Jumalaansa, että kaikki olivat aivan kauhuissaan. Daavidia ei pelottanut, koska hän tiesi Jumalan olevan 

Goljatiakin mahtavampi. Kuningas antoi Daavidille luvan taistella Goljatia vastaan, vaikka Daavid ei 

osannut käyttää taisteluvarusteita. Hänellä oli vain kivilinko ja 5 kiveä. Goljat pilkkasi entistä enemmän 

Daavidia ja hänen Jumalaansa, kun näki nuoren pojan vastassaan. Goljat asettui itse Jumalaa vastaan. 

Daavid linkosi viuhuen kiven Goljatin otsaan ja voitti hänet. Israelin sotajoukko ajoi filistealaiset pois ja he 

saivat pitää maansa. Eikä heitä enää pelottanu, koska elävä Jumala piti heistä huolen. Meidän ei myöskään 

tarvitse pelätä, sillä Beetlehemissä syntyi myöhemmin mies nimeltä Jeesus, joka voitti pelottavan kuoleman.  

Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Sen takia Jeesus elää tänäkin päivänä, eikä kukaan enää uhkaa 

Jeesuksen kavereita hänen luonaan taivaassa. 

 

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 

 


