
Saku ja Ruut - Paavali seuraa Jumalaa   ENNEN OPETUSTA 

(Ruut tulee esiin, Sakusta näkyy vain pää, pälyilee ympärilleen.) 

 
Ruut:  Saku, mitä sä siellä lattialla teet? 

 
Saku:  Shhh! Oo hiljaa! 

 
Ruut:  Saku, nouse nyt ylös sieltä! Mitä sä oikein pälyilet? 

 
Saku:  Älä sano mun nimeä! Mä en halua, että kukaan huomaa mua! 

 
Ruut:  Miks ihmeessä sä et halua, että kukaan huomaa sua? 

 
Saku: No kun mä yritän ensin kattoa, onko Toni, Jesse ja Valtteri täällä. Mä en 

halua, että ne näkee mut. 

 
Ruut: Okei...(Katselee ympärilleen) No, Tonia, Jesseä ja Valtteria ei näy, eli en 

usko, että ne on täällä. Voitko sä nyt nousta ylös? 

 
Saku:  No kai mä voin. (Nousee varovasti ylös) 

 
Ruut:  No nyt kun oot pystyssä, ni voitko kertoa, mikä juttu toi nyt oli? 

 
Saku:  Ai miten niin? 

 
Ruut: No et ennen oo konttinu lattioilla sen takia, ettei pojat näkis sua. Sähän 

oot ollu niitten kanssa tosi paljon viime aikoina! 

 
Saku: No siinähän se juttu onkin. Musta on niin siistiä, kun ne on ottanu mut 

porukkaansa! Ne on niin cooleja ja hauskoja ja vanhoja! 

 
Ruut:  No kai ne on ihan mukavia.. Mut miks sä et halua, että ne näkis sut? 

 
Saku: (Vaikeana) No....kun.. mä sanoin niille tänään, että oon tulossa Donkkikseen, 

ni sitten ne alko haukkumaan Donkkista lapselliseksi jeesustelijoiden 
leikkipaikaks.. 

 
Ruut:  Mut eihän ne oo ees ikinä käyny Donkkiksessa!! 

 
Saku: No ei ookaan.. Mut sit mä taisin sitten ehkä jotenkin olla niitten kanssa 

samaa mieltä ja sanoa, että en mäkään oo menossa. Että äiti on vaan 
käskeny aina menemään.. Ja nyt mua vaan pelottaa, että ne näkee mut 
täällä. Vaikka eihän ne nää, kun ei ne tuu tänne...Ja miks tulisivat.. 

 
Ruut: Saku! Miksi sä puhuit niille tuolleen! Sä oot aina ollu ite eniten 

innoissas Donkkiksista!  
 
Saku:  Niin, mutta ku ne nauroi ja.. 
 
Ruut:  Okei, jutellaan siitä myöhemmin lisää..Tuu nyt, mennään kuuntelemaan 

mitä seuraavaksi tapahtuu.. 

 



OPETUKSEN JÄLKEEN 

 
Saku: 
Ruut, vähän oli siistit toimintapisteet tänään! Mä olin niiiin paras siinä (mikä piste vaan)! 
Ja mä luulen, että mä kyllä tiesin paljonko siinä purkissa oli karkkeja! Jee, mä saan 
karkkipurkin.. 

 
Ruut: 
Vai luulet saavasi karkkipurkin.. Kuulostaa siltä, että taisit kuitenkin tykätä tästä 
illasta. Ei vissiin ollu kovin tylsää?! 

 
Saku: 
No ei ollu! Typerähän mä olin, kun ajattelin niin! Ja toi opetuskin oli tosi kova! Vähän raju 
tyyppi se Paavali! Mieti, se kieltäyty siitä, että siitä meinattiin tehä jumala! (Haaveillen) 
Vähän se ois saanu paljon huomiota ja hyviä kavereita! Ja sitä ois palveltu ja sille ois 
annettu paljon rahaa! Ois kyllä siistiä, jos... 

 
Ruut: (keskeyttää) 
Mut Saku, Paavali tosiaan KIELTÄYTY siitä! Ja musta oli hienoa, että Paavali ei 
luovuttanu sillonkaan, kun sitä kivitettiin ja vastustettiin! 

 
Saku: 
Paavali tais tajuta, että Jeesus on oikeesti paljon kovempi tyyppi ku se ite tai ne 
vastustajat! Se vaan tosi rohkeasti kerto ihmisille Jeesuksesta ja...........Tiiätkö, mitä?  
 
Ruut: No mitä? 
 
Saku: 
Mä olin kyllä aika typerä tänään ku sanoin niille pojille, että käyn Donkkiksissa vaan siks 
ku äiti käskee! Eihän siinä oo mitään järkeä, että mä yritän olla niitten kaveri olemalla 
jotain muuta ku oon.. Jos ne ei halua olla mun kavereita, vaikka käyn Donkkiksissa ja 
uskon Jeesukseen, niin sitten ne ei oo mun oikeita kavereita! 

 
Ruut: 
Toi kuulostaa kyllä järkevältä. Mutta en usko, että ne hylkää sut, vaikka sanoisitkin, 
että käyt Donkkiksissa sen takia, että ite haluat! 

 
Saku: 
Toivotaan... 

 
Ruut: 
Ja sähän sanoit itekin, että ne ei oo koskaan käyny Donkkiksissa. Entä jos heti 
maanantaina kertoisit, miten kivaa täällä on ja pyytäisit niitä ens kerralla mukaan! 
Sano niille, että ei ne voi väittää vastaan, ennenku ne on ite käyny täällä! 

 
Saku: 
Hei, toihan on hyvä idea! Eihän ne tosiaan voi haukkua jotain semmosta, mistä ne ei tiiä!  

 
Ruut:  
Ja mehän voitais vielä rukoilla niitten puolesta, että nekin tajuais, miten hyvä tyyppi 
Jeesus on! 

 
Saku:  Joo, tehään niin. Kiitti Ruut! 



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 Paavalista tuli lähetystyöntekijä. Opetus meni näin:  

 
Aivan pian sen jälkeen, kun Saul, toiselta nimeltään Paavali, oli lopettanut Jeesuksen 
seuraajien ja Jeesuksen vihaamisen, hän kertoi muillekin Jeesuksen olevan Jumalan 
Poika. Tämän vuoksi hänet yritettiin useasti saada hengiltä, mutta Jumala varjeli Paavalia. 
Vuosien hiljaiselon jälkeen Paavali lähetettiin yhdessä Barnabaksen kanssa lähetystyöhön 
Antiokian seurakunnasta, koska Jumalan Pyhä Henki tahtoi niin.  He matkustivat pitkin 
maita ja mantuja kertoen kuoleman voittaneesta Jeesuksesta. Kerran kun he olivat 
puhumassa Lystran kaupungissa, siellä oli syntymästään saakka rampa mies. Mies uskoi 
voivansa parantua ja Paavalin pyytäessä miestä nousemaan ylös. Mikä on rammalle 
täysin mahdotonta. Mutta Jumala paransi miehen. Lystran väki villiintyi tämän ihmeen 
nähdessään ja he luulivat Paavalia ja Barnabasta jumaliksi. Vihdoinkin he luulivat 
näkevänsä jumalat ilmi elävänä. Hetken kansa riemuitsi uusia jumaliaan, kunnes Paavali 
tajusi mitä tapahtui ja kielsi palvomasta itseään. Hän sanoi: Ihmisiä me vain olemme, 
samanlaisia kuin te. Ja hän pyysi heitä luopumaan tyhjänpäiväisistä jumalistaan ja 
palvomaan oikeaa elävää Jumalaa, joka on luonut maan ja taivaan. Ihmiset vaivoin 
uskoivat tämän, eivätkä palvoneet Paavalia ja Barnabasta jumalina. Pian taas Paavali 
yritettiin murhata, mutta Herra pelasti hänet ja niin hän jatkoi edelleen Jeesuksesta 
kertomista ja rohkaisi uskovia pysymään uskossa, koska kerran me kaikki, ja myös 
Lystralaiset, saamme nähdä elävän Jumalan kasvoista kasvoihin. 
 
Näin kuulimme kuinka Paavali vastustuksesta huolimatta kertoi Jeesuksesta, eikä itse suostunut 

palvottavaksi. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  
 
 


