
Saku ja Ruut - Hyvä paimen (Luuk. 15:1-10)         ENNEN OPETUSTA 
 
(Ruut tulee esiin yksin. Pyörii ympäriinsä katse maassa.) 
Ruut:  Voi ei! Missä se nyt taas on.... 
 
Saku:  Moi Ruut! 
(Ruut ei huomaa, jatkaa etsimistä.) 
 
Saku:  Ruu-uut, moi! Mitä sä siinä pyörit? 
 
Ruut:  (Etsien edelleen) Ai hei Saku. Sori mä en huomannu ollenkaan. Mä oon 
hukannu mun kaulakorun, TAAS!...Ai tossa se onkin. Huh, mä jo säikähin! (Käy sermin 
takana, ehkä kaulaan ilmestyy kaulakoru, jos ei liian vaikeaa :D) 
 
Saku:   Miten sä nyt noin huolissas oot yhestä kaulakorusta? Toihan on sitä paitsi niin pieni, 
että hyvä kun sen ees näkee! 
 
Ruut:  Mut tää ei ookaan mikä tahansa koru. Mä sain sen mun kummeilta, ku mä täytin 
viis. Mulla on ollu tää siitä asti kaulassa. Koko ajan! 
 
Saku:  No oho! 
 
Ruut: 
Mut tää katos multa eilenkin. Se oli koko päivän hukassa ja mä olin ihan paniikissa. 
 
Saku: 
Ai teitkö sä silloin näin? (Säntäilee ympäriinsä ja huutaa) VOI EIIIII, MISSÄ MUN KAULAKORU 
ON? MÄ OON IHAN SEKASIN, JOS MULLA EI OO KAULAKORUA! MISSÄ, MISSÄ, MISSÄ, 
MISSÄÄÄÄÄ? 
 
Ruut: 
Joo Saku, just tommonen mä olin! Mut kuuntele, niin kerron. Meillä oli liikkaa ennen 
ruokailua. Sit ruokailun jälkeen mä huomasin, et kaulakoru on tippunu. Mulle tuli tosi paha 
mieli ja melkeen itkinkin. Mä kerroin opettajalle ja...(se sano, että) 
 
Saku:  Ja se anto sulle oman korunsa, kun se ei halunnu että sä itkisit! 
 
Ruut:  Ei, Saku. Ope oli kyllä tosi ihana. Me mentiin koko luokan kanssa ettimään sitä 
mun korua liikkasaliin. Mut ei sitä löytyny. 
 
Saku:  Mut jossainhan se oli. 
 
Ruut:  No mä etin koko päivän sitä koulussa, joka puolelta, missä olin ollu. Mut ei 
löytyny. Sit menin kotiin ja kerroin äitille. Äiti ehotti, jos me oltais etitty vielä kotoa, vaikka 
sillä oli kiire kokoukseen. Mut arvaapa, mistä se löyty? 
 
Saku:  Se löyty jääkaapista maitopurkista! 
 
Ruut: 
Hah, ei ihan. Se löyty mun sängystä. Se oli kai tippunu yön aikana mun kaulasta. Mä olin 
niin ilonen, ku se kaulakoru löyty! Olin koko päivän ollu tosi surullinen korun takia.. 
 
Saku:  Mut pidä vähän parempaa huolta siitä, jos se meinas taas mennä hukkaan! 
 
Ruut:   No pitää olla varovaisempi. Mut tuu, mennään nyt kuuntelemaan opetusta! 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
(Ruut yksin lavalle) 
 
Ruut: 
Saku, tuu jo! 
 
(Saku tulee) 
 
Saku: 
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 meinaa ruveta lammaspaimeneksi, ku pitää osata 
laskea koko lauma, jos siinä on vaikka sata lammasta? 
 
Ruut: 
Ei, ku sen miten paljon Jeesus meitä rakastaa! 
 
Saku: 
No miten paljon? 
 
Ruut: 
Tosi paljon! Mä olin eilen tosi surullinen, ku olin hukannut sen kaulakorun. Ja etin sitä 
vaikka mistä. Pyysin vielä koko luokkaa mukaan ja äitiä kotona. Ja se oli sentään vaan 
kaulakoru! Mieti, miten paljon enemmän Jeesus tekee töitä, kun se ettii omia lampaitaan tai 
siis meitä! 
 
Saku: 
Ja iloitsee jokaisesta uudesta lampaasta, vaikka sillä on jo sata! (Menee Ruutin puheen aikana 
Ruutin taakse 'ottamaan kaulakorua Ruutin kaulasta') 
 
Ruut: 
Aattele, Jeesus iloitsee susta ja mustakin! Ja tahtoo, että me oltas osana sen 
lammaslaumaa! Miten siistiä! 
 
Saku:  
Niin onkin. Määä-ää..... Missä Ruut sun kaulakoru muuten on?  
 
Ruut: 
No kaulassa tietenkin. (Koittaa kaulaa/Katsoo kaulaan) Ei ku.... missä se on?....Saku, minne 
sä laitoit sen? 
 
Saku:  (Viattomana) Ai miten niin mä? 
 
Ruut:  Hei, anna se koru tänne! 
 
Saku:  
Annan tottakai. Annan, annan, mut vaan jos saat mut kiinni! (Lähtee nopeaa sermin taakse) 
 
Ruut: 
(Lähtee Sakun perään) Heii, Sakuu, ja varmasti muuten saan sut kiinni!!! 



 
 
 
 
 
Näin Ruut kertoili Sakulle heidän  saapuessaan Donkkis Big Night –iltaan. Illassa he osallistuivat monille 

erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat 

Raamatusta millainen on Hyvä Paimen. Opetus meni näin:  

 
Jeesus oli syömässä halveksittujen ja syntisten kanssa, kun paikalle tuli fariseuksia, jotka tunsivat 
hyvin Raamatun. He pilkkasivat Jeesusta, kun Hän söi niin huonossa seurassa. Silloin Jeesus 
kertoi heille lammaspaimenesta, jolla oli iso 100 lampaan lauma. Illalla kotiin tultuaan hän 
kuitenkin huomasi, että yksi lammas oli kadonnut. Hyvä paimen lähti heti miten etsimään 
kadonnutta lammasta. Sillä oli vaarallista olla yksin autiomaassa. Hyvä paimen löysi lampaan ja 
kantoi sen hartioillaan kotiin. Kotona hän järjesti ilojuhlan ystäville ja naapureilleen, koska 
kadonnut lammas oli löytynyt. Jeesus kertoi kuulijoilleen, että saman lailla taivaassa juhlitaan, kun 
yksikin syntinen pyytää syntejään anteeksi Jumalalta. Jeesus rakastaa ihmisiä niin paljon, että 
etsimällä etsii, jotta löytäisi jokaisen eksyksissä olevan. Niin, että saisi kantaa jokaisen, myös 
sinut, perille taivaan kotiin. Sinä olet Jeesukselle rakas. 
 
Näin kuulimme kuinka Jeesus etsii kaikkia syntisiä ja kantaa heidät kotiin. Mukavan illan jälkeen Saku ja 

Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


