
Saku ja Ruut - Elia ja Sarpatin leski   ENNEN OPETUSTA 

 
(Sakun kädessä side tai vastaava) 
 
Ruut:  Saku, mikä sulla on kädessäs? 
 
Saku:  Kummitus... buuuuu! 
 
Ruut:  Haha, onpa pelottavaa!! Onko sulle käyny jotain? 
 
Saku: 
Joo, näin semmosta unta, missä olin dinosaurusten maailmassa. Ja sit yks niistä, 
Tyrannosaurus Rex lähti mun perään ja puras palasen mun kädestä! Revin paidastani 
siihen siteen ja sitten ku heräsin, mun käsi oli oikeasti paketissa!!! 
 
Ruut:  Voi Saku, tuota sä et usko kyllä itekään! Ettei vaan ois sun TyrannoKOIRA Rex käyny 
puremassa? 
 
Saku:  Ei Rex ikinä puris! 
 
Ruut:  Ei varmaankaan. Mut mitä sun kädelle sitten ihan oikeasti on tapahtunu? 
 
Saku:  Se meni alkuviikosta jalkapalloreeneissä. Me juostiin Veetin kanssa pallon 
perässä ja sit me törmättiin ja mä kaaduin ja loukkasin käteni. 
 
Ruut:  Voi harmi. Onko se kipeä? 
 
Saku:  No on se välillä, aika paljonkin. 
 
Ruut:  Mut tiiätkö, toi on tosi hienon näkönen! Mäkin oon aina halunnu käteni pakettiin! Sit 
siihen sais kirjotella kaikkea! 
 
Saku:  Musta tää ei ainakaan oo yhtään siistiä! Meillä on just tulossa tän kauen 
viimeset jalispelit ja mä en pääse pelaamaan, koska mulla on käsi kipeä!  
 
Ruut:  Kauanko sun sitten täytyy pitää tuota sidettä? 
 
Saku:  Lääkäri sano, et sen aikaa, että käsi ei oo enää kipeä. Mut luultavasti menee 
vielä pari viikkoa. Eli just siihen asti, että meiltä on pelit loppu. Tää on niin typerää! Ja mä 
oon rukoillu vaikka kuinka paljon, että tää käsi vois parantua, mutta mitään ei oo tapahtunu! 
Jumala ei varmasti ees kuule mun rukouksia! 
 
Ruut:  Kyllä varmasti kuulee! Etkö muka muista, et Jumala on luvannu niin Raamatussa? 
 
Saku:  No en tiiä, mitä on luvannu, mutta ei se silti varmasti kuule mua nyt! 
 
Ruut:  Saku, sä voit olla ihan varma siitä, että Jumala on nähny sut, ku sä oot loukannu sun 
käden. Ja se on varmasti kuullu, ku oot pyytäny kätes parantumista. Kyllä sä tiiät sen itekin. 
 
Saku: 
Enkä tiiä. Jos Jumala ois kuullu, ei tää käsi ois enää kipeä! Jumalan ois pitäny ymmärtää, 
miten tärkeitä ne pelit on mulle! Jumala ei välitä musta yhtään! 
 
Ruut: 
Saku, tossa nyt ei oo enää mitään järkeä. Tuu, mennään kuuntelemaan, kohta tulee opetus.. 



 
 
OPETUKSEN JÄLKEEN: 
 
 
Ruut: 
Saku, onko sun käsi ollu kipeä illan aikana? 
 
Saku: 
On se ollu vähän. Varsinki, ku innostuin välillä toimintapisteissä. 
 
Ruut: 
Tiiätkö, mä päätin, et mä alan rukoilemaan sun kätes puolesta, jos sä ite et kerta enää aio tehä 
niin. 
 
Saku: 
Kiitti Ruut. Mut kyl mä itekin aion rukoilla. Oon ollu typerä, ku oon aatellu, että Jumala ei 
kuule mun rukousta tai välitä musta. 
 
Ruut: 
Mites sä ton tajusit? 
 
Saku: 
No ku opetuksen aikana ymmärsin, että tottakai Jumala on mukana mun elämässä ja näkee 
mun kivut ja surut. Olihan Jumala mukana jo siinä, ku mä kaaduin. Lääkärit sano, että ois 
voinu tapahtua paljon pahemminkin, ku tulin koko painollani käteni päälle.  
 
 
Ruut: 
Niinkö? Vähänkö hienoa, että Jumala varjeli. Just niinku se varjeli sitä Eliaakin.  
 
Saku: 
Joo, mäkin tajusin opetuksen aikana, miten Jumala piti huolta Eliasta ja siitä leskestä ja 
pojasta. Eliaan elämä ei kuulostanu mitenkään helpolta. Mut kuitenki se koko ajan luotti, 
että Jumala on sen kanssa ja teki, mitä Jumala käski. Mäkin haluan luottaa Jumalaan aina! 
 
Ruut: 
Niin mäkin. Ja mieti, miten Jumala käski niitä korppeja ja sitä leskirouvaa pitämään Eliasta huolta. 
Ja miten paljon hyvää sille leskirouvallekin seuras siitä, että se teki, mitä Jumala käski! 
 
Saku: 
Ne korpit oli mun mielestä hurjan siistejä! Koska mä oon nyt täysin varma, että Jumala 
kuulee mun rukoukset, mä alan rukoilla, että Rexistä tulis yhtä viisas ku niistä korpeista! 
Rex vois aina tuua mulle karkkia ja limsaa! 
 
Ruut: 
(nauraen) Saku, mä luulen, että niille korpeilla oli vähän tärkeämpi tehtävä, ku herkkujen 
tuominen!  Saat varmaan aika kauan rukoilla Rexin puolesta, että se oppis tuon. Mutta eihän sitä 
tiiä, Jumalallehan kaikki on mahollista! 
 
Saku:   Heh, minäpä lähden kertomaan tästä heti isälle, ku se tulee mua 
hakemaan. Moi.. 
 
Ruut:  Hei hei, Saku! 
 



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

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

Raamatusta, kuinka Jumala piti huolen palvelijastaan. Opetus meni näin:  

 
Kauan sitten Israelin maassa luovuttiin ainoasta oikeasta Jumalasta ja ruvetiin palvomaan 
epäjumalia. Silloin Jumala lähetti palvelijansa Elian kertomaan kuninkaalle, että olette toimineet 
väärin ja siksi ei sadetta tule kolmeen vuoteen. Kuningas ei olisi halunnut kuulla toimineensa 
väärin ja hän yritti murhata Elian. Elia pakeni Keiritin purolle ja Jumala kuitenkin lähetti mustat ja 
raakkuvat korpit ruokkimaan Eliaa. Ehkä Elia ei pitänyt korpeista, mutta niiden avulla Jumala piti 
huolen hänestä. Puron kuivuttua Elia lähti naapurimaahan ja tuli Sarpatin kaupunkiin, jossa köyhä 
nainen poikansa kanssa ottivat hänet luokseen. Heillä ei ollut ruokaa ja nälkäkuolema uhkasi 
heitä, mutta Jumala piti heistä huolen ja teki ihmeen, niin että heidän jauhot ja ruokaöljy loppuneet 
ollenkaan. Näin heillä riitti ruokaa koko kuivuuden ajan. Eräänä päivänä kuitenkin naisen poika 
sairastui ja kuoli. Hän syytti siitä Eliaa ja Elian Jumalaa. Elia pyysi pojan itselleen, meni yläkertaan 
ja rukoili, että Jumala herättäisi pojan kuolleista. Jumala, jolle kaikki on mahdollista, vastasi 
rukoukseen ja pian Elia sai antaa terveen ja elävän pojan takaisin äidilleen. Kun nainen näki 
ihmeen, hän uskoi Jumalaan. Oletko sinä muistanut kiittää Jumalaa siitä, että elät ja saat syödä 
tänäänkin? Hänelle kiitos kuuluu, mutta kenelle sinä sen annat? 
 
Näin kuulimme kuinka Jumala piti huolen Eliasta ja Sarpatin leskestä. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut 

olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


