
Saku ja Ruut - Elia ja Baalin profeetat   ENNEN OPETUSTA 
 
Saku:  Ruut, mikä dinosaurus mä oon? (elehtii petomaisesti) Räy, räy...  
 
Ruut:  No sä oot joku tooosi pelottava.. vaikka tyrannosaurus rex. 
 
Saku:  Oikein! Vähän sä oot hyvä! Entäs nyt? (venyttää kaulan pitkäksi, katsoo kattoon) 
 
Ruut:  No tää on vähän vaikeampi.. Sä oot joku semmonen pieni.. 
 
Saku:  Ei sinne päinkään. Kato nyt tarkasti! (venyttää edelleen kaulaansa pitkäksi) 
 
Ruut:  No en mä tiiä. 
 
Saku:  Mä oon brachiosaurus! 
 
Ruut:  No kas kun en arvannu. Minkälainen se sitten on? 
 
Saku:  No se on se pitkäkaulanen valtavan kokonen dinosaurus, joka syö lehtiä puista 
ja sillä on kaulakin ainakin kymmenen metriä pitkä!! Mut entäs tää? (hyppii ylös alas, niin että 
kädet heiluu ylös alas, jos mahollista:)) 
 
Ruut:  No toi on joku pingviinisaurus! 
 
Saku:  Eikä oo ku ihan selvä lentolisko!! 
 
Ruut:  Mikä sut on nyt saanu innostumaan dinosauruksista taas? 
 
Saku:  No nehän on siisteimpiä eläimiä, mitä on ikinä ollu! Ja meillä oli ryhmätöitä 
tänään koulussa niihin liittyen. 
 
Ruut:  Okei, sehän selittääkin paljon. 
 
Saku:  Niitten ryhmätöitten tekeminen oli kyllä tosi typerää! 
 
Ruut:  Miks sä et tykänny? Sähän oot aina pitäny dinosauruksista? 
 
Saku:  No eihän siinä aiheessa ollu mitään vikaa. Mutta meille tuli vähän riitaa meiän 
ryhmän kanssa. Tai oikeastaan loppuvaiheessa koko luokka oli mua vastaan. 
 
Ruut:  Te siis riitelitte dinosauruksista? 
 
Saku:  No joo.. Meiän ryhmä aiheena oli kertoa dinosaurusten elinympäristöstä. Mun 
mielestä ne muut oli ihan väärässä siinä, että dinosauruksia ei oo voinu elää Suomessa!  
 
Ruut:  Saku, mitä sä sanoit niille? Suomessako.. 
 
Saku:  Joo ja sit mä yritin selittää niille ja kukaan ei uskonu, vaikka mä olin ihan 
varma tiedostani! Kaikki vaan väitti vastaan ja sano, että mä oon typerä.. 
 
Ruut:  Selviskö se sit lopulta? 
 
Saku:  Selvis. Opettaja tuli siihen, ku se oli ollu käymässä jossain ja sano, että mä olin 
ihan oikeassa, että dinosauruksia on voinu elää joka puolella maapalloa. Sit se toru muita, 
ku ne oli valitti mulle niin paljon. 
 
Ruut:  No hyvä.. Mut nyt meiän pitää mennä kattomaan, mitä seuraavaks tapahtuu! 



 
 
OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku:  Kato Ruut, mikä mä oon nyt? Haaa (puhaltaa voimakkaasti kita ammollaan) 
 
Ruut:  No sä oot joku dinosaurus, joka tappaa vihollisensa pahanhajusella hengityksellään! 
 
Saku:  Ha-ha-haa. Toi oli kyllä vähän sinne päin. Mä olin tulta syöksevä dinosaurus! 
 
Ruut:  Mut eihän semmosia oo ollu olemassa?! 
 
Saku: 
No ei ehkä, mut innostuin niin siitä opetuksesta! Vähän oli hieno se kohta, kun Jumala 
laittoi tulen iskemään taivaasta ja poltti koko alttarin ja sytytti Elian nuotion! 
 
Ruut:  Musta se oli vähän pelottavaakin. Mieti, jos niin tapahtuis nyt. 
 
Saku: 
Eiku se ois vaan hienoa! Mut vähän sillä Eliaalla on varmasti ollu vaikeaa, ku se on yksin 
joutunu olemaan eri mieltä yli neljänsadan Baalin palvojan kanssa. Ja koko kansa oli sitä 
vastaan! Mustakin tuntu jo tänään niin vaikealta väittää luokkaa vastaan, vaikka tiesin 
olevani varmasti oikeassa. 
 
Ruut: 
Niinpä. Mieti, miten varma Elia kuitenkin oli siitä, että Jumala kyllä hoitaa hommansa. Se käski 
niitten kaataa monta ämpärillistä vettäkin niitten polttopuitten päälle. Ja silti Jumala sytytti ne! 
 
Saku: 
Jumala on kyllä maailman luotettavin tyyppi! Mäkin tänään, ku olin väittäny aikani 
luokkalaisille, tunsin oloni tosi avuttomaks.  
 
Ruut:  Mut etkö sä sanonu, että se ratkesi jo hyvin? 
 
Saku: 
Joo, sit mä rukoilin Jumalalta, että se asia vois ratketa jotenkin. Niin ihan hetken päästä 
opettaja tuli siihen ja selvitti koko jutun. Musta se oli tosi hienoa!! 
 
Ruut: 
Vau! Kyllä se Jumala vaan kuulee! (nauraen) Vaikka Elialla oli kyse varmaan vähän 
vakavammasta asiasta ku dinosauruksista! ...Mut onhan toikin inhottavaa, jos koko luokka on itteä 
vastaan.. 
 
Saku: 
Mut eipä oo enää, koska Jumala auttaa! Mä meen kyllä kotona heti tekemään mun 
huoneeseen kivisen alttarin ja nuotion ja sit ootan, et Jumala sytyttää sen tuleen! 
 
Ruut:  Sinuna Saku miettisin vielä, ei ois varmaan kovin mukavaa, jos teiän talo palais! 
 
Saku:  No ehkä mä teen sen ulos  
 
Ruut: Saku, ei tulella saa leikkiä! Sitä paitsi, ei Jumala ole mikään tulen sytytys-automaatti. 
 
Saku:  Okei Ruut, sitten sytytän vaan äitin kanssa kynttilän keittiöön! Moikka Ruut! 
 
Ruut:  Moikka Saku! 
 



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

erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä ja lauloivat paljon lauluja. He myös 

kuulivat Raamatusta, kuinka Jumala osoitti olevansa ainoa oikea Jumala. Opetus meni näin:  

 
Kolmen ja puolen vuoden kuivuuden jälkeen Elia meni kertomaan Israelin kuninkaalle, että pian 
sataisi. Jumala oli lähettänyt kuivuuden Israeliin, koska kuningas ja kansa olivat unohtaneet 
oikean Jumalan ja alkaneet palvoa epäjumala Baalia, joka oli vain patsas. Elia ehdotti 
kaksintaistelua Jumalan ja Baalin välille, kuningas ja kansa suostuivat siihen. Lajiksi valittiin tulen 
iskeminen taivaasta eli alttarilla oleva nuotio piti sytyttää ilman apuvälineitä, vain rukoilemalla. 
Koko kansa oli seuraamassa kaksintaistelua Karmelin vuorella, kun Baalin palvojat saivat ensin 
vuoron, heitä oli yli 400. Aamusta asti he huusivat: ”Baal, Baal, vastaa meille!”, mutta vastausta ei 
kuulunut. Puolen päivän aikaan Elia kyseli, onkohan Baal kenties nukkumassa, matkoilla tai 
vessassa, kun vastausta ei kuulu. Niin Baalin palvojat entistä kovempaa huusivat, hyppivät ja 
odottivat, mutta turhaan. Vastausta ei tullut, eikä olisi voinut tullakaan, eihän pelkkä ihmistekoinen 
patsas osaa edes puhua tai kuunnella. Sitten tuli Elian vuoro, hän oli yksin kaikkia muita vastaan. 
Ensin hän kunnosti maahan rikotun Herran alttarin ja pyysi sitten kastelemaan nuotiopuut ja 
alttarin runsaalla vedellä. Ei olisi enää mitenkään mahdollista, että puut syttyisivät vahingossa. Elia 
rukoili, mutta hän ei pyytänyt tulta taivaasta. Elia rukoili, että kansa kääntyisi jälleen uskomaan 
oikeaan Jumalaan ja hylkäisi väärät epäjumalat. Silloin yht´äkkiä taivaasta iski tuli. Se poltti kaikki 
puut ja veden Elian kunnostaman alttarin läheltä. Kansa tajusi, että he olivat palvoneet väärää 
Jumalaa ja he kumartuivat ja huusivat ”Herra on Jumala! Herra on Jumala!”. Ketä sinä palvot 
Jumalana? Ainoata oikeata Jumalaa, vai jotain muuta?  Älä kulje väärään suuntaan, vaan seuraa 
Jeesuksen tietä taivaaseen. 
 
Näin kuulimme kuinka ainoa oikea Jumala voitti kaksintaistelun Baalia vastaan. Mukavan illan jälkeen Saku 

ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 
 


