
Saku ja Ruut – Abraham ja Jumalan lupaus 

ENNEN OPETUSTA  (Ruut ja Saku esiin. Sakulla kädet suussa) 

Ruut:  Hei Saku, tiiätkö mitä? Mua vähän jännittää kun…(katsoo Sakua) Saku! Miks 
sulla on kädet suussa? 

Saku: ”Muminaa”.. (Nyökkää, kädet edelleen suussa) 

Ruut: Mitä? Ei nyökkääminen oo mikään vastaus. Ota ne kädet pois suusta, hölmö. 

Saku: ”Muminaa” edelleen.. (Puistaa päätään) 

Ruut: Ethän sä pysty hengittämäänkään, jos sulla on kädet suussa! 

Saku: ”Muminaa”.(Puistaa päätään. Hetken paikallaan, pudottaa kädet. Hengittää syvään) 

Ruut: No nyt näyttää paremmalta. Miks ihmeessä sulla oli kädet suussa? 

Saku: ”Ynähdys” (Nyökkää) 

Ruut: Hei, nyt kerrot mulle!  Osaatko sä puhua enää ollenkaan? Onko kissa vienyt 
kielen? Saku!! 

Saku: ”Muminaa” (puistaa päätään) 

Ruut: Hei, tää ei oo enää hauskaa. Sano nyt jotain. 

Saku: (Hetken hiljaisuuden päästä) No, mä en puhunu, ku äiti käski. 

Ruut: Miks sun äiti käski sua olemaan puhumatta Donkkiksessa? 

Saku: No ei se ihan niinkään sanonu. Mä innostuin kotona leikkimään Rexin kanssa niin 
kovasti, että huusin vaan koko ajan. Ja taisin äitillekin huutaa vähän rumasti. Sitten 
se käski mua olemaan puhumatta enää yhtään tyhmiä. 

Ruut: Mutta eihän se oo sama juttu ku olla puhumatta kokonaan ja tunkea kädet 
suuhun. 

Saku: No ei ookkaan, mutta lupasin äitille, etten huutais enää ja etten puhuis tyhmiä 
Donkkiksessakaan. Ja aattelin, että jos pistän kädet suuhuni, niin pystyisin varmasti 
pitämään lupaukseni. 

Ruut: No etköhän sä pysty siihen muutenkin. Mutta tiiätkö, mun piti kerto sulle 
yhestä jutusta, mitä mulle on luvattu! 

Saku: No mikä se on? Onko se matka kuuhun? Tai rakettilento aurinkoon? 

Ruut: (Nauraen) No ei ihan. Äiti lupas, että me mennään parin viikon päästä 
mummolaan ja sinne tulee kaikki mun serkutkin! Me ollaan siellä koko 
viikonloppu! 

Saku: Hei mut toihan kuulostaa siistiltä.  

Ruut: Niinpä. Mä en oo nähny niitä serkkuja pitkään aikaan ja yks niistä, Jessika, on 
mun paras kaveri! Vähän mua kyllä jännittää, onnistuuko se viikonloppu 
varmasti. Siitä on niin kauan ku me ollaan viimeks nähty Jessikan kanssa! 

Saku: No toivotaan,että näätte! Mennääs nyt kuunteleen tuonne mitä seuraavaksi tulee. 

Ruut:  Mennään vaan. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 

Ruut: 

No Saku, ootko saanu pidettyä lupaukses äidillesi? 

Saku: 

Minkä lupauksen? Ai niin. Joo, oon pitäny. Tai no, toimintapisteissä ehkä vähän innostuin. Mutta 
en huutanu kuitenkaan! 

Ruut: 

No hyvä. Mä tiesin, että sä pystyt pitämään lupaukses. Mut mieti niitä kaikkia lupauksia, 
jotka Jumala on antanu! Sen pitää olla aika luotettava tyyppi, kun se on luvannu niin 
paljon.. 

Saku:  

Niin, onneksi Jumala on niin viisas ettei se lupaa mitään tyhmää. Niinku mä, että pitäisin koko 
ajan käsiä suussa. Silloinhan saattaisi vahingossa puraista sormeen.. 

Ruut: 

Aatteleppa Saku niitä lupauksia Abrahamille, joista opetuksessa kuultiin. Mieti, Abraham 
ja Saara oli vanhempia ku meiän mummot ja papat! Ja Jumala lupas niille vielä lapsen! 

Saku: 

Se oli aika hurja lupaus! Mä en kyllä tiiä, oisinko pystyny luottamaan noin kummalliseen 
lupaukseen! 

Ruut: 

En kyllä mäkään. Mutta niin ne vain sai lapsen! Kai se Jumala sitten on vaan luotettava, 
vaikka lupaakin ihmeellisiä asioita! 

Saku: 

Ja mieti, että sama Jumala on luvannu rakastaa meitä ja antaa meille synnit anteeks ja viedä 
taivaaseen, kun me uskotaan Jeesukseen. 

Ruut: 

Se on kyllä minusta paras lupaus! Niin ja Jumalaan me voidaan luottaa, vaikka me ei 
vielä olla edes nähty Jumalaa tai enkeleitä. Toivottavasti äitikin on yhtä luotettava sen 
mummolareissun suhteen! 

Saku: 

No eiköhän se oo. Sun äiti on sen verran hyvä tyyppi! Ja hei, sähän voisit rukoilla, että se 
mummola viikonloppu onnistuisi. 

Ruut: 

Hei, niin voisinkin ja sitten mähän voisin rukoilla myös Jessikan puolesta, että sekin 
pääsisi sinne! Kiiti Saku ideasta! Heippa. 

Saku:  Hei hei! 

 



Näin Saku ja Ruut jutustelivat mennessään Donkkis Big Night iltaa. Illassa he osallistuivat monille erilaisille 

toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, mitä 

ihmeellistä Jumala lupasi Abramille. Opetus meni näin:  

Jumala oli kutsunut Abramin lähtemään omasta maastaan ja kodistaan, siihen maahan, jonka Jumala 

hänelle näyttäisi. Abram totteli Jumalan kutsua ja lähti vaeltamaan kohti tuntematonta. Samalla Jumala 

lupasi Abramille jälkeläisiä yhtä paljon kuin taivaalla on tähtiä. Nyt Abraham oli jo 99 –vuotias ja hänen 

vaimonsa Saara oli 90 –vuotias. Heillä ei ollut yhtään lasta, vaikka Jumala oli jo monta kertaa luvannut 

Abrahamille että heillä olisi paljon paljon jälkeläisiä. Eräänä päivänä Abrahamin luokse tuli vierailulle 

kolme miestä, he olivat Jumalan viestintuojia. Abraham antoi miehille ruokaa ja palveli heitä. Ja lopulta 

ruokailun lomassa keskustellessaan he kertoivat, että Abrahamilla ja Saaralla olisi vuoden päästä poika. 

Saara oli salaa kuuntelemassa miesten keskustelua ja hän nauroi, kun kuuli lupauksen pojasta. Hän 

ajatteli, ettei näin vanha nainen voi enää saada poikaa. Se oli mahdoton lupaus. Vaikka Saara sanoi, 

ettei nauranut, Herra näki hänen sydämeensä ja tiesi Saaran nauraneen Jumalan lupaukselle. Saman 

lailla Jumala näkee myös sinun ja minun sydämeen ja tietää, että me emme mitenkään ole aina niin 

kilttejä, että pääsisimme omin avuin Jumalan taivaaseen. Meille se on mahdotonta. Siksi Jumala on 

luvannut itse viedä kaikki Jeesukseen uskovat taivaaseen. Ei ihmisten suuren uskon tähden, vaan 

Jumalan suuren lupauksen tähden. Yhtä varmasti kuin vuoden päästä lupauksesta Abrahamilla ja 

Saaralla oli kuin olikin poika, jonka Jumala oli luvannut. 

Näin kuulimme kuinka Jumala pitää lupauksensa, vaikka lupaa mahdottomia, myös meidän kohdalla.  Mukavan 

illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


