
Saku ja Ruut – Aabraham ja Iisakin uhraaminen 
ENNEN OPETUSTA 
 
Saku:  Tiiätkö Ruut, mitä kummaa mä näin eilen ku olin Aleksin kanssa 

pyöräilemässä? 
 
Ruut:  Mistäs mä tuommosen tietäisin. No, näit vaikka kaatuneen puun. 
 
Saku:  No ei, vähän jotain erikoisempaa! 
 
Ruut:  No sä oot varmaankin nähny teiän luokan opettajan kävelemässä käsillään. 
 
Saku: Vau, semmonen ois kyllä siistiä nähä. Mut en nähny sitäkään. Se liittyy 

eläimiin. 
 
Ruut: No sitten sä oot varmasti nähny tulta syöksevän lohikäärmeen jahtaamassa 

luudalla lentävää kissaa! 
 
Saku: No nyt sä et enää ees yritä! Me pyöräiltiin jotain metsäreittiä, mikä oli 

ihan tosi hurjaa. Siellä oli vaik miten isoja kuoppia ja kiviä ja oksia ja 
käpyjä poluilla, oli tosi jännää! 

 
Ruut:  Joo joo, mutta miten se liittyy eläimiin.. 
 
Saku: Sitten me oltiin yhtäkkiä lähellä sitä hevostallia ja me nähtiin sut ja sun 

siskon ratsastamassa tallin pihalla. Me katteltiin vähän aikaa, mutta te 
olitte niin keskittyneitä, ettette nähny meitä. Mutta se ratsastaminen 
näytti tosi siistiltä! 

 
Ruut: (Surullisena) 

Ai jaa, no mä en kyllä nähny teitä. Se oli muuten varmaan viimenen kerta ku 
näit mun ratsastavan. 

 
Saku: Ai miten niin? Etkö sä justiin vasta pari viikkoa sitten alottanu 

ratsastamisen ja ollu ihan innoissas siitä? 
 
Ruut: No alotin. Ja mä oon tykänny siitä ihan tosi paljon, se on paras harrastus, 

mikä mulla on ikinä ollu! Hevoset on niiiiin ihania! 
 
Saku:  No miks ihmeessä sä aiot sitten lopettaa sen? 
 
Ruut: No kun mun sisko on tosi allerginen hevosille. Äiti huomas sen vasta nyt. Sitä 

alkaa aina ahistamaan ja yskittämään lähellä hevosia. 
 
Saku:  No onpa tosi kurjaa! Mut miks sun pitäis sit kans lopettaa? 
 
Ruut: No ei mun välttämättä pitäiskään. Mut kai se ois ikävää siskoa kohtaan, jos 

mä saisin jatkaa... Ja en mä toisaalta haluaiskaan käydä yksin 
ratsastamassa. Siskon kanssa oli niin kiva käydä siellä. 

 
Saku: Onpa hankala tilanne, mutta jutellaan siitä lisää illan jälkeen. Mitäköhän 

seuraavaksi tapahtuu.. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku:  Ruut, ootko sä vielä surullinen siitä ratsastuksen lopettamisesta? 
 
Ruut: No en enää ihan niin paljon. Oli niin kivat toimintapisteet, että niiden aikana 

unohin koko ratsastuksen. Ja mä sain kasvomaalauksessa tosi hienon 
hevosen käteen, kato. 

 
Saku:  No onpa hieno! Ja hyvä, että sulla on jo parempi mieli. 
 
Ruut: Ja tiiätkö, mä tajusin opetuksen aikana, miten iso asia se on, että Jumala on 

luopunu omasta pojastaan. Se on ollu varmasti tosi vaikeaa, jos mustakin 
tuntuu näin vaikealta luopua harrastuksesta. Ja mä oon vasta ihan äsken 
alottanutkin sen!  

 
Saku: Ja mieti, että Jumala halus luopua tärkeimmästään meiän takia, siks 

että me päästäs Jumalan luokse! 
 
Ruut:  Se on kyllä mieletöntä. 
 
Saku:  Mut tiiätkö, mitä mä tajusin?  
 
Ruut:  No mitä? 
 
Saku: Että miten hienoa se on, että sä lopetat kans sen ratsastamisen siskos 

takia. Se on tosi mukavasti tehty sun siskoas kohtaan. 
 
Ruut:  Kiitti Saku.. Vaikka mun uhraus tuntuukin aika pieneltä tän iltaseen 

opetukseen verrattuna.  
 
Saku: Mä luulen, et Jumala on niin kova tyyppi, että kaikki meiän tekemiset 

tuntuu pieneltä siihen verrattuna, mut silti Jumala haluaa olla meidän 
kaa. 

 
Ruut: Se oli kyllä mun mielestä tän illan paras juttu. Mitäköhän me tehdään 

Jumalan kanssa taivaassa? 
 
Saku:  Hmm, mä en tiedä, mut hei, tehän voitte siskos kanssa alkaa 

harrastamaan jotain muuta! Vaikka laskuvarjolla hyppimistä tai karatea 
tai värikuulasotaa tai maastopyöräilyä.... 

 
Ruut:  Saku hei, mä luulen, että SÄ haluat harrastaa noita enemmän ku me! 
 
Saku: Voi olla... No koittakaa sitten vaikka kutomista tai postimerkkien 

keräilyä! 
 
Ruut: Hahhah! Mut toi on totta, että me voitas tosiaan keksiä joku muu harrastus. 

Pitääpä heti kysyä kotona siskolta, mitä me voitas alkaa tekemään! Moikka 
Saku. 

 
Saku: Mitä sä luulet Ruut, voiko taivaassa hypätä laskuvarjolla? Ai sä menit 

jo… No moi moi sitten.. 



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

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

kuulivat Raamatusta, kuinka Jumala koetteli Aabrahamia. Opetus meni näin:  

 
Aabraham ja Saara olivat ikionnellisia, Jumala oli pitänyt mahdottoman lupauksensa ja 
antanut heille pojan. Enää Iisak ei ollut mikään pikkupoika, kun Aabraham sai eräänä yönä 
oudon käskyn Jumalalta: Ota rakas poikasi, vie hänet Morian maahan ja uhraa hänet 
siellä. Aabraham oli varmasti ihmeissään, mutta hän luotti Jumalaan ja heti aamulla lähti 
poikansa Iisakin kanssa kohti Morian maata. 3 päivän kuluttua he näkivät jo 
määränpäänsä ja Aabraham käski palvelijoidensa jäädä odottamaan, että Aabraham ja 
Iisak palaisivat. Iisak ihmetteli matkalla, että missä on karitsa uhriksi? Aabraham vastasi, 
että Jumala kyllä katsoo itselleen uhrin. Aabraham nimittäin uskoi, että Jumala voi vaikka 
herättää Iisakin kuolleista. Perille saavuttuaan Aabraham rakensi kivistä alttarin, laittoi puut 
sen päälle ja lopulta sitoi Iisakin ja laittoi hänet puiden päälle. Niin Aabraham oli valmis 
luopumaan rakkaasta pojastaan. Juuri kun Aabraham tarttui veitseensä, huusi Herran 
enkeli taivaasta: ”Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä 
pelkäät ja rakastat Jumalaa.” Samalla Aabraham huomasi, että läheisessä puskassa oli 
sarvistaan kiinni tarttunut oinas. He uhrasivat sen ja lähtivät helpottuneina kotiinsa. Mutta 
samaisella vuorella yli tuhannen vuoden päästä itse Jumala antoi oman poikansa 
Jeesuksen kuolemaan, että me saamme elää Jumalan luona taivaassa, yhdessä 
Jeesuksen kanssa. 
 

Näin kuulimme kuinka kuinka Aabrahamia koeteltiin ja mitä Jumala on tehnyt meidän edestämme.  

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


