
Saku ja Ruut        Jefta – sä oot arvokas 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Terve Saku! Oliko sulle eilen hyvät sählytreenit?  
 

Saku (puhuu alakuloisesti): Moi! Ihan hyvät treenit oli…  
 

Ruut: Mut sä miks oot noin alakuloinen? Mitä sulle kuuluu? 
 

Saku: Ihan hyvää mulle kuuluu, ei vaan nyt just huvita yhtään mikään. 
 

Ruut: Voih! Et haluis kertoa, että mistä se johtuu? Onko tapahtunut jotain ikävää? 
 

Saku: Ei, ei mitään erikoista. 
 

Ruut: No, ei väkisin. Mut muista, että mä oon valmis kuuntelemaan, jos haluut joskus jotain  
 kertoo… 
 

Saku: Niin… no… kun… mä vaan oon niin surkea, kaikki vihaa mua.  
 
Ruut: Täh? Miten niin? 
 
Saku: Treeneissäkin toiset aina pilkkaa, varsinkin Tapsa ja Pauli, ne haukkuu mua aina  
 luuseriksi ja sellainen kai mä oon.  
 
Ruut: Voi ei! 
 
Saku: Mun mun pelikamppeetkin on niin vanhat, että saan aina kuulla niistä. Mut kun ei  
 äitillä ja isällä oo rahaa ostaa uusia.  Mä en kelpaa kellekään. 
  
Ruut: Ehkä niillä haukkujilla oli vaan huono päivä tänään.  
 
Saku: Ehkä, ehkä ei. Mut kun tätä on jatkunut jo pitkään. Mä en haluu mennä enää 

treeneihin. Koulussakin on jo riittävän vaikeeta niitten kanssa… 
 
Ruut: Kai oot kertonut asiasta äitilles tai isälles tai opettajalle? 
 
Saku: Eipä nekään voi tehdä minusta parempaa ja arvokkaampaa. Kun oon surkea, niin 
 oon surkea. 
 
Ruut: Saku!! Sä et oo surkea! Mä tunnen sut; sä oot mun parhaita ystäviä! Ja sitä paitsi, mä  
 tiedän, että sä oot myös aika taitava… Jotain muuta on nyt vialla. 
 
Saku: Pöh, kysypä asiaa vaikka Tapsalta.  
 
Ruut: Hei, mut meidän täytyy mennä, donkkis on jo alkanut. Toivottavasti se piristää sun mieltä. Ja  
 siellä voidaan pyytää, että vois rukoilla sinun ja tän asian puolesta.  
 
Saku: Joo, on siellä ainakin kivaa puuhaa. Mennään! 
 
 
 
 

 
 



Saku ja Ruut        Jefta – sä oot arvokas 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Arvaa mitä, Ruut? 
 
Ruut: No, mitä?  
 
Saku: Mä taisin oppia tänään jotain… 
 
Ruut: Laskemaan karkkiarvauksen karkit, vai? 
 
Saku: En, vaan jotain paljon oleellisempaa ja tärkeämpää! 
 
Ruut: No, kerro jo, mitä opit! 
 
Saku: Mä olen ainutlaatuinen ja arvokas just tällaisena kuin oon, sano muut mitä tahansa. 
Jumala on luonut mut, ja sen tähden mun nenäkin on paras mahdollinen nenä; kenelläkään 
ei oo samanlaista! Eikä mua enää haittaa, että mun vaatteet ei oo ihan uusinta muotia. 
Pääasia, että on vaatteet! 
 
Ruut: Just niin! Ja eikös oo aika mielenkiintoista nähdä, millainen Jumalan suunnitelma on sun ja 
mun elämälle? Sustakin saattaa tulla, vaikka ammattiurheilija tai presidentti tai kenties 
lähetystyöntekijä…  sulla kun on lahjoja vaikka mille alalle… 
 
Saku: Niinpä niin! Ja mikä parasta, just tänäänkin saan iloita tästä elämästä, luottaa siihen, 
että Jumala on mun kanssa kaikessa, mitä tänään teen. Hän ei mua hylkää eikä jätä 
koskaan; ei silloinkaan, jos mä mokaan tosi pahasti ja kaverit hylkää mut…  
 
Ruut: Meillä on mahtava Jumala! Eikä sitä aina edes ymmärrä, miten paljon Jumala meitä 
rakastaa, kun antoi Jeesuksen kuolla meidän puolesta, jotta me saadaan kaikki synnit anteeksi 
ihan vaan uskomalla Häneen.  
 
Saku: Totta! Se on kaikista upein asia tässä elämässä! Mut Ruut, mulla ois yksi pyyntö 
sulle.  
 
Ruut: Niin?  
 
Saku: Voisitko sä rukoilla mun puolesta, että mä saisin voimaa rakastaa Tapsaa ja Paulia ja 
muitakin, ketkä on mua kiusannut ja haukkunut? Mä haluun antaa heille anteeksi ja olla 
heidän ystävä.  
 
Ruut: Totta kai rukoilen! Rukoilen sitäkin, että sä voisit olla kertomassa heille Jeesuksesta, joka on 
kaiken rakkauden lähde. 
 
Saku: Kiitos Ruut! Sä oot niin hyvä tyyppi – tosi tärkeä ystävä mulle! 
 
Ruut: Niin säkin! Muistetaanhan kiittää Jumalaa tästä elämästä ja ystävistä; kaikesta mitä meillä 
on!  
 
Saku: Jeps, mut nyt pitää mennä. Nähdään taas! 
 
Ruut: Nähdään!  


