
Ruut ja Saku, ”Tyhmä ja viisas Rakentaja” 
- ennen opetusta 

 
Ruut: Moi Saku!! Mitäs sä täällä puuhaat? 
 
Saku: Terve! Mä ajattelin rakentaa majan tähän järven rantaan. Oon suunnitellut, jos tekisin 
siitä sellaisen tosi hienon kaksikerroksisen majan, mihin tulee pyöreät ikkunat, ja iso teras-
si. Ja mä maalaan sen sinivalkoiseksi.  
 
Ruut: Vau, kuulostaa kyllä upealta!    
 
Saku: Joo, ja sit kun se on valmis, mä pidän juhlat, johon mä kutsun kavereita. Syödään 
jätksiä ja juodaan limpparia ja voisin keksiä jotain kivoja pelejäkin… 
 
Ruut: Pääsenkö mäkin niihin juhliin? 
 
Saku: Hmm. Ajattelin kyllä kutsua vain mun luokan pojat, mutta pitää miettiä… Nyt on kui-
tenkin ensin tehtävä paljon töitä, jotta saan majan valmiiksi. 
 
Ruut: Onkos sulla rakennustarvikkeita, mistä saat tehtyä majan? 
 
Saku: Juu, kyllä mulla kaikki löytyy. Oon isältä ja naapurin Teemulta käynyt pyytämässä 
tarvikkeita. Ne odottaa tuolla pressun alla, puun juurella… 
 
Ruut: Meinasitko rakentaa sen yksin, vai tuleeko sulle joku kaveriksi? 
 
Saku: Yksin, yksin. Kyllä mä osaan. Oon nähnyt, kuinka iskä on rakentanut taloa. Mä teen 
sen majan tähän hiekalle, lähelle rantaa. Hiekalle se on helppo rakentaa ja majasta pääsee 
helposti myös pehmeää hiekkaa pitkin uimaan ja talvella on lyhyt matka luistelemaan jäälle.  
 
Ruut: Mut Saku? Ootko varma, että se maja kestää, jos sä teet sen pehmeälle hiekalle? Ja vielä 
lähelle rantaa; entäs jos vesi nousee? 
 
Saku: Pöh, mä osaan tehdä niin hyvän majan, että se kestää ihan missä vaan. Mut mene sä 
jo häiritsemästä, että mä saan rauhassa rakentaa… 
 
Ruut: Joo, mä meen. Mut etkös sä tuu mukaan donkkikseen? se on tänään… 
 
Saku: En taida tulla, mee vaan sä. Mulla on nyt parempaakin tekemistä… 
 
Ruut: Kannattas sunkin tulla sinne, sillä täällähän alkaa sataakin!! Mut mä ainakin taidan jo juosta, 
etten kastu…  
 
(Ruut menee pois näkyvistä ja Saku jää yksin) 
 
Saku: Hmm. vai pitäisköhän mun mennä kuitenkin. Sade taitaa yltyä vaan, joten mä vaan 
kastun täällä. Ja onhan siellä luvassa ainakin syötävää, jos ei muuta… Ehdin mä rakentaa 
huomennakin. 
 
(Saku poistuu sermin taa) 
 
 
 
 
 



Ruut ja Saku, ”Tyhmä ja Viisas Rakentaja” 
- opetuksen jälkeen  

 
 
Saku: Ruut, sä taisit olla ihan oikeassa. Ei mun kannatakaan rakentaa siihen hiekkarannal-
le. Ei se mun maja tule siinä kestämään.  
 

Ruut: Mä luulen, että jos sä oisit tänään jo sinne jotain saanut rakennettua, niin sade ja tuuli ois 
vienyt ne jo mennessään, ennen kuin maja ois ollut edes valmis.  
 

Saku: Niinpä. Mut oli kyllä hyvä, kun tulin kuitenkin tänne iltaan mukaan, niin tajusin, että 
tärkeintä on tehdä majallekin kunnon perustus. Muuten se ei kestä. Taidan pyytää iskääkin 
avuksi, niin varmasti tulee hyvä.  
 
Ruut: Nyt kuulostaa lupaavalta!! Mutta tärkeintä on, että me rakennetaan oma elämämme kalliolle, 
Jeesus-kalliolle.  Tulee elämässä vastaan minkälaista pelko tai surua tai kipua tahansa, niin Jee-
suksen kanssa on turvallista elää. 
 
Saku: Ajattele, että Jeesus on kalliota vahvempi, Hän voimakkaampi kuin mikään tässä 
maailmassa ja Jeesus on ikuinen. Ei minun pieni pää riitä kaikkea edes ymmärtämään.  
  
Ruut: Ei minunkaan, mutta silti saamme uskoa, että kaikki se on totta, sillä se kerrotaan meille 
Raamatussa. 
 
Saku: Raamattuun voi aina luottaa. Ja sieltä löytyy myös parhaat elämänohjeet. Niitä kan-
nattaa noudattaa, sillä Jumala tietää kyllä parhaiten, miten tätä elämää tulee elää, kun hän 
on luonut meidät.  
 

Ruut: Joo, ja saadaan myös rukoilla, että Jeesus auttais meitä tottelemaan häntä, kun ei aina ole 
niin helppoa toimia oikein. 
 
Saku: Ei niin. Mutta onneksi Jeesus on meidän turvamme ja apumme ihan kaikessa. Ja hän 
antaa myös meille kaikki meidän vääryytemme anteeksi, kun hän on kuollut meidän puoles-
tamme ja sovittanut meidän syntimme. 
 

Ruut: Niin, eikä Hän vaan kuollut, vaan nousi kuolleistakin!! Jeesus on kyllä mahtava! Ilman häntä 
en voisi elää. 
 
Saku: En minäkään!! Mutta hei, nyt mulle tuli idea!!!  
 

Ruut: No, mikä?  Kerro heti! 
 
Saku: Kun mä saan majani valmiiksi, ja pidän ne juhlat, niin niissä juhlissa mä haluan ker-
toa kavereillenikin mitä olen tänään oppinut. Kerron siitä, kuinka tärkeää on, että majaa ei 
rakenna hiekalle, vaan kestävälle perustalle, mutta vielä tärkeämpää on se, että rakentaa 
oman elämänsä Jeesuksen varaan, eli Jeesus-kalliolle. Ja Ruut, sä saat tulla mukaan! 
 
Ruut: Jee, kiva. Nyt vaan sit majan rakennuspuuhiin! 
 
Saku: Joo ja rukoillaan, että meidän kaveritkin uskois Jeesukseen. 
 
Ruut: Niin tehdään, mutta nyt pitää mennä. Moi moi! 
 
Saku: Moikka! 


