
Saku ja Ruut          Hyvä paimen 
- ennen opetusta 

 
Ruut: (hätääntyneenä) Voi ei! Saku, apua Saku. 
 
Saku: Moi Ruut, mitä nyt? Ruu-uut, moi! Etsitkö jotain? 
 
Ruut: Saku. Hienoa että sä oot siinä. Siis mä oon hukannu mun kännykkäni. Apua, ja just 
ku mun piti soittaa äidille ja kertoa, että oon menossa Donkkikseen.  
 
Saku:  No hei, voithan soittaa mun puhelimella?  
 
Ruut: Niin mutta silti se mun puhelin on hukassa. Mun täytyy mennä käymään äkkiä kotona 
etsimässä sitä.  
 
Saku: Ehditköhän sä vielä? Donkkis alkaa jo. 
 
Ruut: Mutta kun mä en voi olla rauhassa missään, kun mun puhelin on hukassa. Just ku mä 
sain siihen ne uudet Hello Kitty -kuoretki.  
 
Saku: Sehän siinä nyt tärkeintä onkin, ne kuoret. No hei, kyllä se varmaan löytyy. Oot sä katsonut 
sun repusta? 
 
Ruut: Tottakai mä nyt sieltä katsoin. En nyt oikein muista, että missä edes sitä viimeksi 
olen tarvinnut.  
 
Saku: Jaa, että se on sullaki se dementia alkanut jo. Mä ku luulin, että se on mun mummon ikäsillä 
vaan.  
 
Ruut: Älä Saku viitsi kiusata. On vakava asia, jos kännykkä joutuu vääriin käsiin, vai? 
 
Saku: No joo, mutta jossainhan se on. 
 
Ruut: Kuule mä oon katsonut jo niin monesta paikasta, että nyt mä meen kotiin.  
 
Saku: Juu, eihän sitä tiedä vaikka löytyis jääkaapista maitopurkista! 
 
Ruut: Höh, no ei varmaan. Mutta mene sä jo ja varaa meille paikat, niin mä meen nopeesti 
pyörällä kotiin ja etsin mun puhelinta ja samalla kerron äidille, että menen Donkkikseen.  
 
Saku: Okei, tehdään niin. Mä kun kävin jo kaupassakin ostamassa vähän sipsejä nyyttäreille, kun 
mun mummo antoi viisi euroa rahaa. 
 
Ruut:  Nähdään pian. 
 
Saku: Nähdään. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saku ja Ruut          Hyvä paimen 
- opetuksen jälkeen 

 
Ruut: Saku, tuu jo! 
 
Saku tulee: Tullaan tullaan. Mihinkäs sulla on kiire?  
 
Ruut: Ei minnekään. Mun on vaan pakko saada sanottua, mitä tajusin opetuksen aikana. 
 
Saku:Ai että, matikan tunnilla kannattaa kuunnella, jos aikoo alkaa lammaspaimeneksi, ku pitää 
osata laskea koko lauma, jos siinä on vaikka sata lammasta? 
 
Ruut: Ei, ku sen miten paljon Jeesus meitä rakastaa! 
 
Saku:Ai miten niin? Meniköhän multa jotain ohi? 
 
Ruut: Mä olin tosi surullinen, ku olin hukannut sen kännykän ja etsin sitä vaikka mistä. Ja 
mun vanhemmatkin etsi sitä. Ja se oli sentään vaan kännykkä! Mieti, miten paljon 
enemmän Jeesus tekee töitä, kun se etsii omia lampaitaan tai siis meitä! 
 
Saku: Ja iloitsee jokaisesta uudesta lampaasta, vaikka sillä on jo sata!  
 
Ruut:Ajattele, Jeesus iloitsee sinusta ja minustakin! Ja tahtoo, että me oltais osana sen 
lammaslaumaa! Miten siistiä! 
 
Saku: Niin onkin. Määä-ää..... Mistä se sun kännykkä muuten löytyi?  
 
Ruut: No et kyllä ikinä arvaa. Mä olin unohtanut sen jo edellisenä iltana vessaan, kun olin 
käynyt pesemässä hampaani. Siellä se oli, kun äitin ja iskän kans etsittiin. Olihan se siellä 
pyyhkeen alla, ettei se niin helpolla löytynyt. Arvaa kuinka iloinen olin? 
 
Saku: Varmaan yhtä iloinen ku Jeesus, ku löysi kadonneen lampaan.  
 
Ruut: Tottakai. Mutta ollaan me paljon arvokkaampia ku joku kännykkä.  
 
Saku: Niin ollaan, ihan jokainen ihminen. Mennäänkö yhtä matkaa kotiin? 
 
Ruut: Mennään, kumpi ensin pyörien luona? 
 
Saku: Hei epistä, sä otit varaslähdön.  
 


