
Saku ja Ruut        Rikas nuorukainen 
- ennen opetusta 

 
Saku: Ruut! Ruut! 
 

Ruut: No mitä ihmettä? 
 

Saku: Musta tulee rikas! 
 

Ruut: Ai, saatko sä tänään sun viikkorahan? 
 

Saku: Höh, no en. Mut mä kävin isän kanssa lottoamassa tänään! Oli tosi jännää 
miettiä, mitkä numerot valitsis. 
 

Ruut: Siistiä! Mä en oo koskaan lotonnu. Oliko se vaikeaa? 
  
Saku: Ei. Kunhan vaan valitsin seitsemän numeroa ja rastin ne. Mut mä valitsin niin 
hyvät numerot, että mä voitan ihan varmasti päävoiton! 
 

Ruut: (nauraen) No joo, joo.  Sinuna en kyllä ois ihan noin varma siitä. 
 

Saku: Tottakai mä voitan. Ja ajattele, sit kun mä voitan, niin mä alan lotota joka 
viikko. Ja ku mä voitan koko ajan, niin musta tulee maailman rikkain ihminen! 
 
Ruut: Hölmö! Ei se niin mene... Sitä paitsi ei susta voi tulla maailman rikkainta, ku musta 
tulee semmonen! 
 
Saku: Ai miten susta muka tulee rikas? Ethän sä ees osaa lotota. Ja vaikka yrittäisit, 
niin et varmasti osais! 
 
Ruut: Justhan sä sanoit, että se on ihan helppoa. Mut ei mun tarvi osata. Mä luen niin 
paljon, että musta tulee tosi viisas.. Musta tulee kuuluisa professori. Sitte kaikki maksaa 
mulle ihan vaan siitä hyvästä, että ne sais kuulla mun viisaita ajatuksia! 
 
Saku: Ei kai kukaan siitä maksa, että sais kuulla jonkun ajatuksia! 
 
Ruut: Kyllä maksaa, kun mä oon niin paljon viisaampi kuin kaikki muut. Ei multa tullakaan 
kysymään mitään pikkuasioita vaan jotain isoja… Niinku vaikka, että mitä eläimiä 
kannattaa hankkia eläintarhaan tai mitä ruokaa koulussa pitäisi olla. 
 
Saku: Vaikka sulle tuosta maksettais, niin ei susta voi tulla mua rikkaampi.  
 
Ruut: Katotaan vaan! Ja vaikka susta tuliskin rikas, niin mä oon kuitenki sua rikkaampi ja 
lisäks viisain kaikista. Eli paljon parempi ku sä! 
 
Saku: No oo sitte paras! Mä en ainakaan kysy sulta enää koskaan neuvoa mihinkään 
juttuun! 
 
Ruut: No sua en kyllä neuvoiskaan vaikka antaisit kaikki ne 2 euroa mulle, jotka tuut 
elämäs aikana lotosta voittamaan! 
 
Saku: No hei Ruut, ei nyt viitsi riidellä. Tarvii ehtii Donkkikseen.  
 
Ruut: Okei, mennään nyt sitten, vaikka mun kyllä tekis mieli mennä kotiin. (huokaus) 

 
 



Saku ja Ruut        Rikas nuorukainen 
- opetuksen jälkeen 

 
Saku: (arkaillen) Ruut, tiiätkö mitä? 
 
Ruut: No mitä. 
 
Saku: Mä taisin vähän liiotella aiemmin... En mä varmaan voita lotossa niin paljon, 
että musta tulis maailman rikkain. Enkä mä ehkä ees haluais. Ja mä oon ihan varma, 
että sä osaisit lotota vähintään yhtä hyvin ku mä. 
 
Ruut: Ai niinkö... Mitenkäs maailman rikkain mies tuollaisia ajatuksia sai päähänsä? 
 
Saku: No kun mä tajusin opetuksen aikana, että ei se raha varmaan mua onnelliseks 
tee... Saanko mä anteeks, ku sanoin sulle tyhmästi? 
 
Ruut: No saat. Ja mun pitäis varmaan pyytää sulta anteeks. Mä käyttäydyin aika typerästi. 
 
Saku: No hei, sä saat anteeks. 
 
Ruut: Ja en mä kyllä halua enää tulla maailman viisaimmaks tai rikkaimmaks. Eihän se 
loppujen lopuks mitään auta. Mä luulen, että on paljon fiksumpaa vaan uskoa Jeesukseen. 
 
Saku: Niin mäkin kyllä aattelen nyt… Mut entä jos mä oikeesti voitan siinä lotossa? 
 
Ruut: No... sittenhän sä voisit antaa ne rahat köyhille, niinku Jeesus opetti sitä rikasta 
miestä! 
 
Saku: Hei hyvä idea! Niinhän mä voin tehdä! Ja tiedätkö missä sä voisit yrittää olla 
viisas? 
 
Ruut: No missä? 
 
Saku: Raamatun tuntemisessa! 
 
Ruut: Niin voisinkin. Jos mä lukisin enemmän Raamattua, mä varmaan tietäisin vähän 
paremmin, mitä Jeesus on opettanut. Enkä sitten tekis omia suuria suunnitelmia. Niin mä 
teen. Moikka moi ja kiitti ideasta, Saku! 
 
Saku: Ole hyvä vaan! Moi moi. 
 
 


