
Saku ja Ruut – 4 miestä tulisessa pätsissä  ENNEN OPETUSTA 

 
Saku:  Moikka Ruut! Tiiätkö mitä?  
 
Ruut:  Moikka Saku. No mitä sulla on mielessä? 
 
Saku: Mä ajattelin nyt viikonloppuna rakentaa täydellisen lumilinnan. Siitä tulee 

isompi ku meiän talosta ja sen sisällä menee ainakin sata tunnelia!  
 
Ruut:  Mitä sä sitten sillä lumilinnalla teet? 
 
Saku:  Sitten mä teen yhen onkalon täyteen lumipalloja, että mä oon valmiina 

taistelemaan kaikkia mun vihollisia vastaan! 
 
Ruut: Ai. Kiva. Onko sulla joku vihollinen? Mä luulen että sä palellut sinne 

ennen kuin vihollinen hyökkää. 
 
Saku: Eiku mä vien sinne niin paljon peittoja, että mä tarkenen asua siellä. Mä käyn 

sisällä vaan syömässä ja nukkumassa. Ja sitte mä jäädytän sen niin hyvin, 
että se ei sula ees kesällä! Siitä tulee niin jäinen, että se ei sulais, vaikka sitä 
kuumennettais liekinheittimellä!....Hei Ruut! Kuunteletko sä ollenkaan? 

 
Ruut:  Kuuntelen, kuuntelen. 
 
Saku:  No et sä vaikuta siltä. Vaivaako sua joku? 
 
Ruut:  Oikeastaan joo.  
 
Saku:  Mitä on tapahtunu? 
 
Ruut:  No tiiätkö sä A-luokan Jennan, Liisan ja Neean? 
 
Saku:  Ööö...joo. Eikö ne oo aina kolmestaan? 
 
Ruut: Joo, just ne... Tänään kun mä olin just lähössä kotiin koulusta, ne tuli 

juttelemaan mulle. Yks niistä huomas mun Donkkispinssin repussa ja 
kysy mistä oon saanu sen. Kerroin, että Donkkiksista ja että, mitä 
kaikkea Donkkiksissa tehään. Ja ku sanoin, että siellä aina opetetaan 
Jeesuksesta ja Raamatusta, ne kyseli lisää. 

 
Saku:  Mitä ne sitte kyseli? 
 
Ruut: Kaikkea, että kuka se Jeesus on ja mitä se tekee ja minkälainen 

Raamattu on. 
 
Saku:  No, miten sulle tosta on paha mieli tullu? 
 
Ruut: No sitte ku olin innoissani kertonu vähän aikaa, ne alko kaikki 

nauramaan mulle. Ja ne haukku mua hihhuli-Ruutiksi ja nauro, ku olin 
sanonu, että Jeesus on mun ystävä. 

 
Saku: No onpa ilkeitä! Ei ihmekään, että sulla on paha mieli. Mut nyt meidän pitää 

mennä kuuntelemaan tuonne.. 
 
Ruut: Ok, mennään vaan. Mut Saku, eniten mua pelottaa, että ne jatkaa mun 

kiusaamista taas maanantaina.. 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku:  Hei, Ruut kävelläänkö yhdessä kotimatkalla.. 
 
Ruut:  Kävellään vaan.. 
 
Saku: Tiiätkö mitä Ruut? Luulen, että siinä pätsissä, mistä opetuksessa puhuttiin, 

ois mun lumilinnakin sulanu! 
 
Ruut:  No varmasti ois! Mut tiiätkös mitä mä tajusin opetuksen aikana? 
 
Saku:  Että tulella saa leikkiä, jos pyytää Jumalalta, ettei käy mitenkään? 
 
Ruut: Hölmö, eihän tulella saa leikkiä koskaan! Mut tajusin sen, että kun ne 

tytöt kiusas mua tänään, niin Jumala oli mun kanssa ihan samalla lailla 
ku niitten kolmen miehen kanssa siellä pätsissä. 

 
Saku:  Ai miten niin muka? Ettehän te missään uunissa ollu. 
 
Ruut: Ei niin, mutta kun me käveltiin koulusta ja ne alko haukkumaan, mä 

rukoilin Jeesukselta, että se auttas mua. Ja melkeen heti sen jälkeen 
mun isosisko tuli siihen. Ne tytöt ei tohtinu enää puhua mitään sen 
jälkeen. Ne vaan lähti pois siitä. Eli mun sisko oli vähän niinku Jumalan 
lähettämä apu.  

 
Saku:  Aika hienoa! Vitsi, on se Jumala vaan hieno tyyppi! 
 
Ruut: No niin on. Toivottavasti ne tytöt vaan ei enää kiusaa mua. Sisko ainaki 

vannotti kertomaan sille, jos ne jatkaa. 
 
Saku: Ja jos ne kiusaa, sähän voit vaan kertoo niille, että NIITTEN pitäis melkeen 

pelätä SUA, kun sulla on turvana Jumala, joka pelastaa liekkienkin keskeltä! 
 
Ruut: Tossa on varmaan ideaa, mut en mä halua pelotella ketään....Ja 

toisaalta, onhan se aika hienoa olla Jeesuksen ystävä. 
 
Saku: Niin on... Ja voitashan me varalta rukoilla Jumalalta semmosta maailman 

siisteintä suojapukua, joka auttas liekkejä ja kiusaamista vastaan.  Tai 
oikeastaan se vois samalla toimia kotitöihin käskevää äitiäkin vastaan! 

 
Ruut: Nyt sä Saku aloit taas kuvittelemaan vähän liikoja! Eiköhän se riitä, että 

tiietään, että Jumala on meiän kanssa! 
 
Saku:  Joo, niinhän se on. Mut ei ne kotityötkään ole kivoja.. 
 
Ruut: Saku sun kannattaa kyllä opetella nekin, ettet ole ihan avuton sitten 

aikuisena.  Mä lähden nyt tonne päin..heippa Saku! 
 
Saku: Heipä hei Ruut. 
 
 
 
 
 
 
 



Näin Saku ja Ruut jutustelivat saapuessaan Donkkis Big Night lasteniltaan Kuopiossa. Illassa he 

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat 

paljon lauluja ja kuulivat Raamatusta, kuinka kolmelle miehellä kävi, kun he eivät totelleet 

kuningasta. Opetus meni näin:  

 

Kauan sitten Babylonian valtakunnassa oli kuningas nimeltään Nebukadnesar, hän oli 
suuri ja mahtava kuningas. Eräänä päivänä hän käski pystyttää Duran-tasangolle 30 
metriä korkean suuren kultaisen patsaan. Hän kutsui kaikki julkkikset ja tärkeät henkilöt 
paikalle ja kertoi, että kaikkien pitää kumartaa patsasta, kun musiikki soi. Ne jotka 
uhmaavat käskyä, eivätkä kumarra, heitetään suureen tuliseen pätsiin. Pian musiikki soi ja 
kaikki kumarsivat patsasta. Paitsi kolme miestä, he olivat juutalaiset Sadrak, Mesak ja 
Abed-Nego. Heidät tuotiin kuninkaan luokse ja kuningas sanoi: ettekö tosiaankaan tahdo 

palvella minun jumaliani ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt? Miehet 
eivät kumartaneet. He luottivat, että ainoa oikea Jumala, joka on luonut maan ja taivaan, 
pystyy pelastamaan heidät vaikka tulisesta pätsistä. Kuningas raivostui ja käski 
kuumentaa uunin 7-kertaiseksi. Sotilaat sitoivat miehet ja Sadrak, Mesak ja Abed-Nego 
heitettiin tuliseen uuniin. Pian kuningas kysyi, eikö uuniin heitetty kolme sidottua miestä? 
Kyllä. Mutta miten minä näen siellä neljä miestä kävelevän vapaana ja neljäs on näöltään 
kuin Jumalan Poika. Silloin kuningas ymmärsi, että kolmen miehen Jumala oli koko ajan 
heidän kanssaan ja Jumala oli pelastanut heidät tulisesta pätsistä. Hän käski miehet heti 
ulos tulisesta pätsistä. Heidän hiuksensa eivät edes palaneet, eikä heidän vaatteissa ollut 
savun hajua. Sadrak, Mesak ja Abed-Nego luotti Jumalaan hädän hetkellä ja Jumala pelasti heidät. 

Saman lailla mekin voimme luottaa aina Jumalaan. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa 

maailman loppuun asti ja Hänen mukanaan pääsemme kerran ihanaan taivaaseen. 

 
Näin kuulimme kuinka Jumala pelasti kolme miestä tulisesta pätsistä. Mukavan illan jälkeen Saku 

ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


