
Saku ja Ruut – Jeesus parantaa sokean   ENNEN OPETUSTA 

(Ruut tulee esiin normaalilta paikalta. Saku vähän matkan päästä joko sivulta tai taaempaa.) 

Ruut:  Moi Saku! 

Saku:  (Kääntyilee ympäri.) Moi Ruut! Missä ikinä ootkaan. 

Ruut: Miten niin, missä oonkaan. Tässähän mä oon, nääthän sä mut! Tuu tänne! 

Saku: En mä nää, ku mä en voi avata silmiä. Mut pidä koko ajan jotain ääntä, niin mä 
suunnistan sun luo. 

Ruut: (Jotain ääntä. Leikitellen äänellä) Sakusakusakusakusakusakusaku….. 

Saku: (Hortoilee Ruutin luokse varovasti kuin silmät kiinni, kunnes törmää tähän.) Ai siinä sä olit! 

Ruut: No niin, nyt voit avata silmät. 

Saku: Enkä voi. Me ollaan Veetin kanssa päätetty koittaa olla tänään sokeita.  

Ruut: Mistäs te tollasta ootte saanu päähännne? 

Saku: Meillä oli koulussa puhetta aisteista ja sit me päätettiin koittaa elää aina yks päivä 
ilman yhtä aistia. Eilen me oltiin kuuroja ja meillä oli korvatulpat korvissa. Tänään me 
ollaan oltu sokeita! 

Ruut: Musta toi on vähän tyhmää leikkiä terveydellä. 

Saku: Mut eihän me mitään vahinkoa tehä kellekään. Testataan vaan, pystytäänkö me 
elämään ilman jotain aistia. 

Ruut: On toi silti tyhmää. Musta sun pitäs vaan olla onnellinen siitä, että voit kuulla ja 
nähä, eikä leikkiä tommosilla asioilla! Ku koskaan ei tiiä, mitä voi sattua! 

Saku: Oho, mistäs nyt tuulee? Onko sulle sitte sattunu jotain? 

Ruut: No ei mulle, mutta Erikalle. Me oltiin metsässä seikkailemassa toissa iltana. Sit 
yhtäkkiä Erika kaatu yhteen kantoon, kun me juostiin. 

Saku: Voi ei! Sattuko sille jotain? 

Ruut: Sattu, sen nilkkä nyrjähti ja se ei pystyny kävelemään. Se itki vaan. Meillä ei olla 
puhelimia mukana, niin me ei pystytty soittamaankaan kellekään.  

Saku: Mitä te sit teitte? 

Ruut: Me huuettiin apua. Tai ensin mä vaan huusin. Mutta koska kukaan ei kuullu, me 
huuettiin yhessä. Mä en oo varmaan koskaan huutanu niin kovaa. Kurkkuunki 
sattu. 

Saku: Ai näinkö kovaa te huusitte? (Mölisee) 

Ruut: Eiku vielä kovempaa. Hei mut nyt meiän pitää mennä jo kuuntelemaan opetusta! 
Kaikki oottaa jo meitä! 

Saku: Mut sun pitää kertoa, miten te pääsitte sieltä metsästä pois! 

Ruut: Mä kerron myöhemmin. Tuu, nyt mennään! Ja hei, sulla sokeallahan on silmät 
auki.. 

Saku:  Oho, en huomannukaan. Joo mennään. (Sokkomaisesti haparoiden Ruutin perään) 



OPETUKSEN JÄLKEEN 

Ruut: Saku, mitenkäs sokealta onnistu toimintapisteisiin osallistuminen? 

Saku: No ehkä mulla oli välillä vähän silmät auki… Mut hei, kerro nyt se sun metsäjuttu 
loppuun! 

Ruut: Ai niin joo. Me siis oltiin metsässä ja Erikalta meni jalka. Sit me huudettiin apua, 
ja kukaan ei kuullu. 

Saku: Niinniin, kuulin jo, mut mitä sitte tapahtu? 

Ruut: Mä tajusin, että mähän voisin rukoilla. Mä rukoilin, tai oikeastaan huusin 
Jeesukselta apua. Vähän niinku se tän illan opetuksen sokea mies. 

Saku: Kuuliko Jeesus sua? 

Ruut: Tottakai kuuli! Tai kyllä siinä kesti hetken, tai oikeastaan se tuntu ikuisuudelta. 
Mut siihen tuli joku mies koiransa kanssa, joka soitti Erikan vanhemmille. Sitte 
se mies kanto Erikan vielä lähimmälle tielle, mistä Erikan vanhemmat tuli meitä 
hakemaan. 

Saku: Vähänkö siistiä! Toihan on samalla lailla ku Jeesus kuuli sen Partamaidon huudon ja 
hädän! 

Ruut: Niinpä! Tai sen nimi tais olla Bartimaios eikä Partamaito. Mut just sen takia 
musta oli ihanaa kuunnella tän illan opetusta, ku tiiän, että se on totta, että 
Jeesus huomaa meistä jokaisen! 

Saku: Ja mieti, sillonki ku tuntuu, että Jumala ei kuule, se on ihan meiän vieressä silti. Ja 
auttaa, vaikka apu ei tuliskaan heti. Mä muuten mietin opetuksen aikana sitä, että 
mun mielestä on pelkästään hyvä, että leikkii välillä sokeaa.  

Ruut: Miten niin? 

Saku: Koska sillon osaa arvostaa sitä, miten hienoa ja helppoa kaikki on kun näkee! 

Ruut: Toi on totta. Ehkä mä reagoin vähän turhan voimakkaasti aiemmin sun sokea-
leikkiis. 

Saku: Ei se mitään.  

Ruut: Mäkin haluun koittaa olla sokea. Jos koitetaan silleen, että mä oon sokea ja sä 
talutat mua. 

Saku: Okei, onko silmät kiinni? 

Ruut: Joo. 

Saku: Sitte mennään! (Lähtee taluttamaan Ruutia) 

Ruut: Hei Saku ei ihan noin kovaa….! (Poistuvat replan aikana) 

 

 

 

 

 



Näin Ruut ja Saku juttelivat heidän saapuessaan Donkkis Big Night –iltaan. Illassa he osallistuivat monille 

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

Raamatusta mitä tapahtui sokealle miehelle. Opetus meni näin:  

 
Kauniissa Jerikon kaupungissa asui mies nimeltään Bartimaios, joka tarkoittaa Timaioksen poika. 
Hänellä ei ollut edes omaa nimeä. Toiset kaupunkilaiset välittäneet hänestä, koska hänellä oli 
ongelma. Hän ei nähnyt mitään, hän oli sokea, eikä hänellä siksi ollut töitä. Hänen täytyi kerjätä 
ohikulkijoilta ruokaa. Bartimaios oli tullut tutulle paikalleen kerjäämään, kun hän ihmetteli, miksi 
liikkeellä oli niin paljon ihmisiä. Eräs ohikulkija kertoi, että Jeesus oli kulkemassa siitä ohitse. 
Silloin Bartimaios tiesi hetkensä tulleen, hän alkoi huutaa: ”Jeesus, Daavidin poika, armahda 
minua!” Se ei tarkoittanut sitä, että Jeesuksen isä olisi ollut Daavid, vaan Jeesus oli sukua Daavid-
kuninkaalle eli kuninkaallinen itsekin. Monet käskivät hänen olla hiljaa, eihän sokea mies, jolla ei 
ole edes omaa nimeä, saisi häiritä ohi kulkevaa Jeesusta. Mutta sokea huusi entistä kovemmin: 
”Daavidin poika, armahda minua!!” Jeesus kuuli hänen huutonsa ja kutsui miehen luokseen. 
Bartimaios ei viivytellyt hetkeäkään, vaan kiirehti heti Jeesuksen luokse. Jeesus kysyi: ”Mitä haluat 
minun tekevän sinulle?” Mies vastasi: ”Anna minulle näköni”. Silloin samalla hetkellä, Jeesus 
sanoi: ”Mene, uskosi on sinut parantanut”, mies sai näkönsä takaisin. Ensimmäisenä Bartimaios 
näki Jeesuksen rakastavat kasvot, Jeesus oli huomannut sokean miehen, jota kukaan muu ei 
halunnut huomata. Niin Bartimaioksesta tuli Jeesuksen seuraaja. 
 
Näin kuulimme kuinka Bartimaios huusi Jeesukselta apua ja sai sen. Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut 

olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


