
Saku ja Ruut - Elia kohtaa Jumalan   ENNEN OPETUSTA 

 
(Ruut 'tanssahtelee'. Saku tulee hetken päästä esiin.) 
 
Saku:  Mitäs sä siinä heilut? 
 
Ruut:  (Heiluu edelleen) Mä taitoluistelen, etkö sä nää? 
 
Saku:  No niinpä näyttää.  
 
Ruut:  (Heiluu edelleen) Mä oon päättäny, että mä haluan alkaa luistella! 
 
Saku: Hah, kylläpäs sä innostuit siitä Kiira Korven vierailusta koululla! Ja tietenkin vaan sen 

takia, että sait olla koko päivän Kiiran kanssa! 
 
Ruut: Eikä! Mä oon aina kattonu tv:stä ku Kiira on luistellu! Ja lukenu lehistä juttuja 

siitä. Ja ollu muutenki kiinnostunu luistelemisesta....Mut oli se kyllä tosi 
mukavaa, että mä ja Veera saatiin esitellä Kiiralle meiän koulua. 

 
Saku:  Miten te ees pääsitte siihen tehtävään? 
 
Ruut: No meiän luokalla oli vuoro ottaa kouluvierailija vastaan. Sitte ope arpo niitten 

joukosta, jotka halus olla vastaanottajia! Ja mä ja Veera päästiin. Oli kyllä niin 
siistiä! Mä oon oottanu koko viikon tätä päivää! Ja Kiira oli tosi mukava ja 
ihana.... 

 
Saku:  Joo joo, uskotaan, uskotaan! 
 
Ruut: Eiku sä et oo vielä ees kuullu parasta! Mulla oli aamulla paha mieli, ku meillä oli 

riitaa siskon kanssa aamulla. Ja sit ku Kiira tuli, se kysy hetken päästä, että 
onko mulla joku hätänä. Kerroin Kiiralle, ja se kuunteli ja kannusti sopimaan 
siskon kanssa heti, ku meen kotiin! Mieti, Kiira Korpi kuunteli ja autto mua!!! 

 
Saku: Kuulostaa kyllä mukavalta. Mutta toi menee vähän liian pitkälle, että nyt sä yhtäkkiä 

haluat luistella kans! 
 
Ruut:  Älä viiti, oot vaan kateellinen, ku sä et päässy juttelemaan Kiiran kans! 
 
Saku:   Enkä oo. Ei kai mua nyt mikään typerä luistelija kiinnosta! 
 
Ruut: Nyt valehtelet! Näin, kun kävit kavereittes kanssa pyytämässä nimikirjotuksen 

Kiiralta! 
 
Saku:  Enkä käyny! 
 
Ruut:  Kävitpäs! 
 
Saku:  No ehkä mä kävinkin. Onhan se niin nättikin... 
 
Ruut:  Saku tykkää Kiirasta!  
 
Saku:  Enkä tykkää!... Mä meen nyt tuonne istumaan, moikka! 
 
Ruut:  Oota Saku, mäkin tuun... 
 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Ruut: 
Saku, arvaa mikä on siistiä? 
 
Saku:  No Kiira Korpi ja luisteleminen. 
 
Ruut: 
No sekin. Mut vielä siistimpää on se, että mä tajusin opetuksen aikana, että me oikeasti 
nähään joskus Jumala! Mä olin tänään jo niin innoissani, ku näin Kiiran. Ja se on kuitenkin 
vaan ihminen. Miten hienoa on oikeasti kohdata Jumala! 
 
Saku: 
Mut on se vähän pelottavaakin. Mieti, miten Elia joutu kohtaamaan ennen Jumalaa myrskyjä ja 
maanjäristyksiä ja tulta! 
 
Ruut: 
Oho, ennenhän sä oot ollu innoissas kaikesta tommosesta. 
 
Saku: 
No joo, mutta nyt mua alko pelottaa. Vähän Jumala onkin voimakas ja iso. 
 
Ruut: 
Mutta muista kuitenkin, että Jumala tuli Elian luokse vasta siinä hiljasuudessa. Mä luulen, 
että Jumala on aika turvallinen loppujen lopuksi. Musta hienointa oli se, miten Jumala autto 
Eliaa. 
 
Saku:  Ai millä lailla? 
 
Ruut: 
Se miten se halus kohdata Elian, sillon ku Elia oli peloissaan ja murheissaan. Ja neuvo sitä. 
 
Saku:  Toi on kyllä totta. 
 
Ruut: 
Ja ehkä Jumala tietää, mitä me pelätään, ja tulee meidän luokse niin, ettei meiän tarvi olla 
peloissaan! 
 
Saku: 
Mä kyllä kans luulen noin. Ja onhan se tosi siistiä, että Jumala voi halutessaan iskeä tulta 
taivaasta!... Ja mä haluaisin semmosen tulisen hevosen, millä Elia haettiin taivaaseen! Se 
varmaan menis niin lujaa, ettei sitä edes näkis! 
 
Ruut: 
No nyt alat kuulostaa enemmän Sakulta! Ehkä sitte taivaassa saat semmosen hevosen! 
 
Saku:  Vau! Toivotaan niin! 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 kohtasi Elian. Opetus meni näin:  

 
Kaksintaistelu Jumalan ja epäjumala-Baalin välillä oli päättynyt Jumalan selvään voittoon, toinen 
osanottajista ei ollut lainkaan ilmaantunut paikalle. Elia iloitsi voitosta ja lepäsi kuninkaan 
kaupungissa, kun hän kuuli uhkauksen palatsista. Kuningatar Iisebel oli raivoissaan tappiosta ja 
uhkasi Eliaa kuolemalla.  Vaikka Elia oli hetki sitten nähnyt, kuinka Jumalan tuli iski taivaasta, hän 
säikähti uhkausta kuollakseen ja lähti kiireen vilkkaa pakoon. Taivallettuaan yli 150 km Elia 
pysähtyi yksin Kinsteri pensaan alle. Hän oli masentunut, peloissaan, nälkäinen ja väsynyt. Elia oli 
niin epätoivoinen, että toivoi jo kuolemaa. Sitten Elia nukahti. 
Jumalan enkeli tuli herättämään Elian ja enkeli oli leiponut Elialle leipää. Elia söi ja jatkoi uniaan. 
Enkeli herätti Elian vielä kerran ja tarjosi hänelle ruokaa, että hän jaksaisi 40 päivän matkan 
Horebin vuorelle. Jumalan lähettämä ruoka vahvisti Eliaa, niin että hän jaksoi perille asti. 
Vuorella Jumala kysyi Elialta, miksi olet täällä? Elia selitti jääneensä yksin jäljelle Jumalan 
palvelijoista ja nyt hänenkin henkeään uhattiin. Silloin Jumala pyysi Eliaa ulos seisomaan, Hän 
kulkisi pian siitä ohitse. Valtava myrksy kulki ohitse, mutta siinä Jumala ei ollut, se kävi Hänen 
edellään. Maanjäristys vavisutti maata, mutta siinäkään Jumala ei ollut. Sitten tuli tulta, mutta sekin 
kävi vain Jumalan edellä. Pian kuului vain hiljaista huminaa, Elia peitti kasvonsa, Jumala oli tullut. 
Jumala rohkaisi Eliaa ja kertoi hänelle uuden tehtävän. Elian täytyi valita itselleen seuraajaksi 
Elisa ja myöhemmin Elisa oli ainoa, joka näki kuinka tuliset vaunut veivät tuulenpyörteessä Elian 
taivaaseen. Elia sai kohdata Jumalan hiljaisuudessa, samoin Hän kohtaa meidät omalla tavallaan. 
Hän lohduttaa, rohkaisee ja vahvistaa matkalle, kunnes kerran saamme katsella Jumalaa 
kasvoista kasvoihin. 
 
Näin kuulimme kuinka Jumala kohtasi Elian ja kohtaa meistä jokaisen. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut 

olivat lähdössä kotimatkalle.  
 


