
Ruut ja Saku, ”Fariseus ja publikaani” 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Moi Saku! Miten menee? 
 
Saku: Moikka! Mua ärsyttää ihan hirveesti!!  
 
Ruut: Siltä sä kyllä näytätkin! Mikä sua niin kovasti ärsyttää? 
 
Saku: No, kun meidän luokalla on se yks Viljo, joka… Äh. En mä viitsi sanoa… 
 
Ruut: Kerro nyt! 
 
Saku: No, okei. Se Viljo koko ajan vaan puhuu siitä, kuinka hän on hyvä liikunnassa ja 
matikassa ja englannissa ja ihan kaikessa. Ja sit se haukkuu muita, varsinkin minua. Ja.. Kyllä 
mä tiedän, että hän on monessa jutussa hyvä, mutta ei nyt ihan kaikessa. Mut kun minusta 
tuntuu, että mä oon vaan niin surkea kaikessa.  
 
Ruut: Täh. Ei hän tuo ole reilua peliä! Ja mä oon kyllä eri mieltä: Sä et oo surkea.   
 
Saku: Oonpas. Ei minusta ole mihinkään. Muutkin kaverit on sen mulle kertoneet, että mä oon 
tosi huono ihminen.  (Puhuu alakuloisesti) 
 
Ruut: Pää pystyyn nyt. Oothan sä hyvä pelaamaan sählyäkin ja piirtämisessä oot 
maailman mestari. Mä oon nähnyt! 
 
Saku: Ehkä mä jotain osaan… Mutta, kun tässä on yks muukin juttu. Mä en tykkää noista 
kavereista, kun ne haukkuu minua, eikä oo mun kavereita. Ja Raamattu sanoo, että pitäis 
rakastaa vihamiehiäkin. Mä oon niin surkea, että mä en jaksa välittää kenestäkään. Eikä kukaan 
välitä tällaisesta ihmisestä kuin minä. 
 
Ruut: Kuulostaa aika pahalta.  Mutta arvaapa Saku mitä? Mä oon ihan varma, että on 
paljon ihmisiä ketkä välittää susta ja kelle sä oot tärkeä. Ainakin sun äiti ja isä ja 
sisarukset ja mäkin välitän susta, sä oot mun parhaita kavereita.  
 
Saku: En mä usko.  
 
Ruut: Mutta se on ihan totta! Ja Raamatussakin sanotaan, että Jumala rakastaa jokaista 
ihmistä, kaikista kurjintakin. Se tarkoittaa siis myös sua. 
 
Saku: Raamattu on kyllä totta ja kyllä mä haluun uskoa siihen, että mä oon Jumalalle tärkeä, 
vaikkei se aina siltä tuntuisikaan. 
 
Ruut: Mä ehdotan, että rukoillaan ja pyydetään Jumalalta apua sun tilanteeseen. Jumala 
varmasti voi auttaa, että ne kaverit ei sua kiusais ja Jumala haluaa antaa sulle myös 
rakkautta niitä kavereita kohtaan.  
 

Saku: Antaiskohan Jumala mulle myös anteeksi sen, että mä oon vihannut mun kavereita? 
 
Ruut: Kyllä varmaan antaa. Mutta mennään nyt kuuntelemaan donkkis big nightin 
raamattuopetusta… 
 
Saku: Juu, mennään.   
 



 

Ruut ja Saku, ”Fariseus ja publikaani” 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Arvaapa mitä Ruut?   
 
Ruut: No, mitä? 
 
Saku: Mulla on ollut tänään tosi hyvä ilta. 
 
Ruut: Mulla myös. Mä oon syönyt herkkuja mahan täyteen ja mä tykkäsin tosi paljon 
tämänkertaisista toimintapisteistä. Mut aika vaan loppu taas kesken. Mä oisin voinut vielä 
pitempääkin kierrellä tekemässä kaikkee kivaa. 
 
Saku: Mahtava juttu. Mäkin tykkäsin toimintapisteistä, mutta se, miksi mulla on ollut hyvä ilta, 
johtuu ihan jostain muusta. 
 
Ruut: Mistä? Kerro heti! Mä haluuuun kuulla sen… 
 
Saku: Totta kai kerron. En vois olla kertomatta. Mä nimittäin opin uusia asioita tänään. Mä 
ymmärsin, ettei kukaan meistä ihmisistä ole täydellinen ja Jumala oikeasti välittää jokaisesta 
ihmisestä, niin minusta kuin mun kavereistakin. Ja hän antaa mullekin kaiken anteeksi 
Jeesuksen tähden.  
 
Ruut: Niin, Jumala välittää niin ylpeästä fariseuksesta kuin ryöväri publikaanistakin. 
 
Saku: Ja tiedätkö mitä? Mä kävin myös rukouspisteellä. Ja mä pyysin Jumalalta anteeksi sitä 
vihaa, mitä mulla on ollut kavereita kohtaan. Mä pyysin myös, että Jumala antaisi mulle 
rakkautta niitä kavereita kohtaan, kun en mä halua vihata heitä. 
 
Ruut: Ja Jumala varmasti kuuli rukouksesi ja siihen vastaa!  
 
Saku: Juu, ja nyt on jo paljon parempi olla. On se Jeesus vaan mahtava kaveri!  
 
Ruut: On se hienoa, että Jeesuksen kanssa saa kulkea ihan joka hetki. 
 
Saku: Niinpä niin. Ja vaikka mä en ole täydellinen, niin Jeesus on ja hän auttaa mua mun 
elämässä. Mä taidan kertoa siitä myös mun kavereille… 
 
Ruut: Totta puhut Saku! Ja pitää myös muistaa rukoilla kavereiden puolesta.  
 
Saku: Juu, näin teemme. 
 
Ruut: Mut mun pitää lähteä nyt kotia kohti, kun täytyy vielä tänään siivota mun 
undulaattien häkki.  Mut oli kiva nähdä!  Moikka! 
 
Saku: Moi, moi! Nähdään taas! 
 


