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RUTT

Vahendid:
6 ookri vdrvi lina

2 musta lina vdi sifooni
Erinevat vdrvi timmargusi linu
Korv

Viljapiiid
Klaaskive

Kristus-kti ri nal

Let's be happy (kohavahetustants) v6i Kanssasi siskoni

luhendaja ulotab poremo koe vasokul pool istuvale ja iitleb: tore et sa siin oled.

Sinul on siin ringis piris oma koht. Seda ei v6eta sinult iira. M6nikord v6ib siiskijuhtuda nii, et oma
kohta eileia. Uksk6ik kuidas sa ka eitahaks kaasa teha, jddd k6rvalseisjaks. Sind eiv6eta kampa.

Mongime ,,viljapdldu" (=puuviljosolat). Toole on Aks viihem kui osalejaid. Osalejod jogatokse
vilialiikide jrirgi. Hilildes VILIAP1LD, vahetavad kdik kohti. Mdngu tdpuks ttiheb igatiks oma kohale
togasi.
On halb tunne, kuijiidd ilma kohata.

V6ib olla, et teiste sekka on hoopis lihtne tulla. Eriti kerge on siis, kui keegi kutsub sind kaasa. Millise
liigutusega saab ndidata, et teine on teretulnud?

lgoi)ks noitob pontomiimina liigutuse ja teised teevad jiirgi.

Kuus ookri varvi lina asetatakse p6rondale.

Osolejod saovod riitikido, mis tuleb meelde linu voadates.

Selles jutustuses se on viljap6ld v6i laud. Nimelt riks moodus inimesi kokku kutsuda, on kutsuda neid
sooma, tjhisele 6htusoogile.

Rutt oli noor naine, kes elas koos oma mehe ja mehe vdlismaalastest vanematega. Neil on koos hea
olla. Aga rihel pdeval tabab peret 6nnetus. Ruti mees sureb ja siis sureb ka tema meheisa.

Asetatakse keskele mustad linad.

Rutt jiiSb tlksinda koos oma ijmma Noomiga. Selle aja maailmas olid naised ilma meesteta kaitsetud
ja ilma sissetulekuta. Kuna Noom on pdrit teiselt maalt, otsustab ta sinna tagasi minna. Ta m6tleb, et
Rutil oleks parem kolida tagasi oma vanemate juurde. Aga Rutt ei soovi seda. Ta hoolib vdga oma
dmmast Noomist ja otsustab kolida koos temaga Betlemma. -Kdnnitokse paaris ja m\eldokse Ruti ja
Noomi tundeid.
Osad vahetuvad. Noom naaseb oma kodumaale, aga Rutt on nthid vdlismaalane. Ta ei tunne oma uut
kodumaad, ega sealseid kombeid ja argipdeva. Selleks, et leida oma koht, vajab Rutt teisi inimesi.
Selleks, et saada toitu kdnnib Rutt viljap6llu iiiires ja korjab endale viljapdid. -Juhendojo poneb



viljaptiid p6llu servale jo osalejad liiguvad korjotes seolt ilhe viljapea endale. Viljap6llul olevad
inimesed aitavad Rutti. Ta saab toitu ja l6puks ka armastust.

lgoilks volib endale ilmmarguse lino. Linad osetatokse keskel olevo kollase lina titirde ja selle peole
omokordo viljopea.

Laul: Kun on toisessa kddessd Jumala taiVielS tilaa on ....

Keskele pannokse korv; Tuleta meelde m6nda olukorda v6i m6nda inimest, kes on aidanud sul leida
oma kohta. Selle mdrgiks too ringi keskel olevasse korvi klaaskivike. Kui soovid, v6id oma m6tte ka

teistele oelda v6i ritelda k6va hddlega selle inimese nime, kellest m6tled.

Rutt leidis uuel kodumaal oma koha. llma selleta oleks ta jddnud kdrvalseisjaks. Ta ei oleks oma
igapiievaste toimetustega hakkama saanud, ei oleks saanud toitu ega tundnud end turvaliselt. Teised
inimesed aitasid teda.

Si) i) doto kse K ri stu s- k 0 0 na L

Kristus-ktirinal tuletab meile meelde seda, et meie rilesanne on tiksteisest hoolida. V6tta enda hulka
need, kes on rtihmast v6i sdpraderingist vdlja jdiinud. Sel moel me peegeldame Jumala armastust.

Ntitid vdid kaunistada om koha nende asjadega, mis sind selle loo juures puudutasid.

Laulltants: Kuule lsii taivaan ...

Palve: Jumal, tiinu selle eest, et meil on oma koht sinu juures. Sina ei aja kedagi dra. Anna meile
avatud silmad ja k6rvad, mis kuuleksid, nii et me mdrkaksime neid, kes ei ole veel leidnud oma kohta.
Ara luba meil kedagi tiksijetta. Ole meiega tdna, homme ja meie elu k6ikidel pdevadel.
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