
Saku ja Ruut – Abrahamin kutsu 
ENNEN OPETUSTA 
 
Ruut: 
Saku hei, onpa mukavaa olla taas Donkkiksessa! Tiiätkö, mä juttelin jo tuon opettajan 
kanssa ja se kysy, että mikä oli parasta mun kesässä! Ja mä kerroin, että se kun..... 
 
Saku: (keskeyttää) 
Olitte mökillä ja sait kymmenen kalaa! 
 
Ruut: 
Vitsi, olin jo unohtanu ton. Ne oli vielä isoja kaloja! Mutta se ei ollu läheskään yhtä hienoa, 
kun se..... 
 
Saku: (keskeyttää) 
Kun oltiin yhessä metässä ja leikittiin merirosvoja ja hyökättiin vihollisten kimppuun 
ja taisteltiin ja voitettiin ja löydettiin iso aarrearkku! Ja sitten dinosaurukset hyökkäs 
meiän päälle ja..... 
 
Ruut: 
Saku hei, nyt menee taas liiottelun puolelle. Ei dinosauruksia oo enää olemassa! Vaikka 
sekin oli mukava päivä.  
 
Saku:  No mikä sitten oli sun mielestä parasta kesässä? 
 
Ruut: 
No se kun me oltiin perheen kanssa ihan vähän aikaa sitten siellä Muumimaailmassa. Ja 
mullahan oli synttärit just sinä päivänä!  
 
Saku:  Hei, et sä oo kertonu mulle tosta ollenkaan! 
 
Ruut: 
Enkö?! Mä oon varmasti unohtanu! Mutta tiiätkö, kun me oltiin syömässä, isä kerto sille 
tarjoilijalle, että mulla on synttärit. Sitten se tarjoilija toi mulle ilmasen jälkkärin, jossa oli 
semmonen tähtisadetikku ja koristeita! 
 
Saku:  Vau, siistiä! 
 
Ruut: 
Mutta parasta oli se, kun me oltiin lähössä syömästä niin se tarjoilija toi mulle kutsun 
Muumiteatterin näytelmään, eka riviin istumaan. Ja siinä oli vielä pyyntö tulla tapaamaan 
muumeja sen näytelmän jälkeen! 
 
Saku:  Ihanko tosi? 
 
 
Ruut: 
Joo! Musta oli tosi hienoa saada se kutsu. Mutta nyt pitää mennä, että kuullaan Jounin 
opetus ja päästään toimintapisteille!  
 
Saku:    Joo, mä ainakin haluan taas kasvomaalauksen ja koittaa ritsalla ampumista! 
 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
 
Saku: 
Ruut, muistatko vielä tän illan opetuksen? 
 
Ruut: 
No tottakai muistan, musta se oli tosi hyvä! 
 
Saku: 
Vähänkö oli teräsvaari se Abraham! Mieti, se oli seitkytviis, tosi vanha pappa, kun 
se lähti ettimään uutta maata! Mustakin tulee tommonen sitten ku oon vanha. Lähen 
kiertämään maailmaa ja perusta oman maan! 
 
Ruut: 
Voi Saku sun mielikuvitustas! Mut Abraham oli kyllä rohkea, kun lähti maastaan Jumalan 
kutsusta. Toisaalta luulen, että Jumalalla ei oo ihan samanlaisia suunnitelmia sun kohalle! 
 
Saku: 
No voi olla. Mutta ainakin haluan olla yhtä rohkea kun Abraham! 
 
Saku: 
Mulla ainakin jäi päällimmäisenä mieleen opetuksesta se, että Jumala on kutsunut meiät 
luokseen! Mieti sitä mun kutsua sinne Muumimaailman teatteriin. Se ei oo kyllä mitään 
siihen verrattuna, että Jumala haluaa olla meiän kanssa ja välittää meistä! 
 
Saku: 
Toi on kyllä ihan totta! Mieti, miten valtava ja rakastava Jumala on, kun se haluaa 
ihan kaikki luokseen! Jokaisen meistä ja koulusta ja jääkiekkojoukkueesta ja 
perheestä! 
 
Ruut: 
Jumala taitaa olla aika kiireinen tyyppi! 
 
Saku: 
Ehkä me voitais auttaa sitä ja kertoa koulussa maanantaina kavereille Jumalasta ja 
että se on kutsunut kaikki luokseen.  
 
Ruut: 
Joo ja voitais kutsua ne tänne Donkkikseen ens kerraks! 
 
 
Saku: 
Joo! Ja me voitais tehä tosi paljon lentokirjeitä, jossa kerrotaan Donkkiksista ja 
Jumalasta ja tiputtaa ne lentokoneesta, että tänne vois tulla kauempaakin kavereita! 
 
Ruut: 
Okei, jos sä hommaat lentokoneen! 
 
 
 
 



Näin Saku ja Ruut jutustelivat matkalla syksyn ensimmäiseen Donkkis Big Night iltaan mennessään. 

Illassa he osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, 

lauloivat paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, mitä Jumala lupasi Abramille. Opetus meni näin:  

 
Tapahtui niiden päivien jälkeen, kun Jumala pelasti eläimet ja Nooan perheen arkissa 
vedenpaisumuksesta. Aikaa oli siitä kulunut niin paljon, että ihmiset olivat taas unohtaneet 
Jumalan. He palvoivat ja pitivät elämässään tärkeänä kaikkea muuta kuin Jumalaa. Silloin 
Jumala päätti aloittaa Suuren Suunnitelmansa toteuttamisen. Eräänä ihan tavallisena 
päivänä Hän tuli juttelemaan Abramille. Abram oli tavallinen mies Kaldean Urista, Terahin 
poika. Jumalalla oli asiaa Abramille. Hän pyysi Abramia lähtemään maastaan ja uuteen 
maahan, jonka Jumala hänelle antaisi. Ja kun kerran itse Jumala kutsui, Abram lähti. Hän 
jätti kotinsa ja 75 vuoden iässä lähti kohti Kanaanin maata. Abram uskalsi lähteä, koska 
Jumala oli hänelle luvannut uuden maan ja luvannut, että hänestä tulisi iso kansa. Ja että 
kaikki maailman kansat tulevat siunatuksi Abramin kautta. Näin tapahtui. Tänä päivänä me 
näemme, ettei Abramin luottamus Jumalaan ollut turhaa. Abramin jälkeläiset asuvat 
nykyäänkin Israelin maassa ja he ovat iso kansa. Siihen samaan Israelin kansaan syntyi 
myös aikanaan Jeesus. Jumalan Suuri Suunnitelma oli kutsua kaikki kansat Jeesuksen 
mukana taivaaseen. Sinutkin on kutsuttu. 
 
Näin kuulimme kuinka Abram totteli Jumalan kutsua ja kuinka Jeesus kutsuu kaikkia ihmisiä 

luokseen taivaaseen.  Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 
 


