
Saku ja Ruut, Bartimaios 
- Ennen opetusta 

 
Ruut: Moi Saku, mitä kuuluu? 
 
Saku: No, moi! Hyvää kuuluu, olin kaverin synttäreillä äsken ja oli tosi hauskaa. Siellä oli 
hirveesti kaikkea herkkuja, jätskiä, sipsejä, karkkia jne.  
 
Ruut: Älä puhu herkuista enempää, kun minunkin tekee mieli jätskiä ja muuta hyvää. 
Mutta mitä siellä muuta oli kun ruokaa? Saiko se kaverisi paljon lahjoja?  
 
Saku: Joo, se sai uuden hienon polkupyörän, ja sit rannekellon, jossa on safiirilasi ja se 
kestää vettä ja sai se paljon muutakin, mut pienempiä lahjoja… 
 
Ruut: Mitä te teitte siellä? 
 
Saku: Riehuttiin ja pelattiin. Oltiin muun muassa sokkosta. Se oli aika hauskaa kulkea niin, 
ettei näe mitään ja sit törmäilee toisiin ja seiniinkin. 
 
Ruut: Sen on kyllä hauska leikki!!! Mut ajattelepa, jos oisit oikeasti sokea, etkä 
näkisi mitään. Miltä se tuntuis? 
 
Saku: Se ois hirveetä! Eihän sitten edes vois tehdä mitään ja aina vaan ois pimeetä. 
Tarvitsisi aina apua, menipä minne tahansa… Ja ois varmaan aika yksinäistä. 
 
Ruut: Niinpä. Mä en ikinä haluisi olla sokea. Mä haluan aina nähdä kukkia ja puita ja 
ihmisiä ja kaikkea kaunista. 
 
Saku. Joskus minusta kyllä tuntuu, kuin oisin sokea, vaikka näenkin. 
 
Ruut: Häh? Mitä sä tarkoitat? 
 
Sakua: No, kun ei aina tiedä, mitä tässä elämässä pitäis tehdä ja minne mennä. Sit kulkee 
vaan tietämättä minne.  
 

Ruut: Niin, sokeutta varmaan voi olla monenlaista. Ja äitikin on joskus voivotellut, 
että tämä maailma on niin pimeä, eikä valoa näy. En tiedä, mitä se sellainen pimeys 
tarkoittaa, kun vielähän tuo aurinko kuitenkin paistaa… 
  
Saku: Mutta eikös Jeesus sano Raamatussa, että Hän on maailman valo? Jeesus 
varmaan voi tuoda valon, olipa pimeys millaista tahansa. 
 

Ruut: Niin, Jeesukselle on kaikki mahdollista. Mut mennään nyt että ehditään 
kuuntelemaan mitä raamattuopetuksessa tänään puhutaan. 
 
Saku: Juu, mennäääään! 
 
 
 
 

 



 
Saku ja Ruut, Bartimaios 

- opetuksen jälkeen 

 
Saku: Aika sopivasti sattui meidän sokkojuttuihin tuo opetuksen aihe, kun puhuttiin kuinka 
Jeesus paransi sokean miehen. 
 
Ruut: Niinpä, Jeesus on kyllä ihmeellinen tyyppi; Hän voi antaa sokeallekin näön 
takasin. Se ei keneltä tahansa onnistuisikaan.  
 
Saku: Kannattaa rukoilla ja pyytää Jeesukselta apua. Jeesus on ehdottomasti paras 
lääkäri. 

 
Ruut: Totta! Aika hienoo oli myös se, kun Jeesus välitti siitä sokeasta miehestä 
vaikka muut ihmiset ei välittänyt. 
 
Saku: Sellaisia me ihmiset usein ollaan. Oon minäkin tainnut joskus kulkea apua tarvitsen 
ohitse, välittämättä hänestä ollenkaan, kun hän ei ollut minun kaverini. 
 
Ruut: Täytyy myöntää, että niin minäkin oon tehnyt. Äskenhän puhuttiin myös siitä 
kuinka synti on tuonut pimeyden tähän maailmaan ja minun ja sinunkin sydämeen. 
Ja se taitaa näkyä meissä myös niin, ettei me aina välitetä toisista.  
 
Saku: Mutta onneksi Jeesus rakastaa meitä joka hetki, silloinkin kun muut ei meistä välitä 
ja silloin kun me ollaan tehty itse jotain väärin. 
 
Ruut: Ja kaikki näyttää sit paljon valoisammalta, kun saa olla Jeesuksen lähellä ja 
saa uskoa synnit anteeksi.  
 
Saku: Niin, mites se Raamatunkohta menikään: ”Jeesus sanoo: ”minä olen maailman valo. 
Se, joka seuraa minua….” 
 
Ruut: ”ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Ja valoa me kyllä tarvitaan. 
 
Saku: Varsinkin näin syksyllä, kun on ulkonakin on niin pimeää. 
 
Ruut: Tänään voitas kyllä rukoilla, että niin kuin kynttilät valaisee pimeää iltaa, niin 
me voitas olla valona toistemme elämässä. Loistaa toisille ihmiselle Jeesuksen 
valoa, sellaista todellista rakkautta erilaisia ihmisiä kohtaan. 
 
Saku: Totta! Kun Jeesus ensin rakastaa meitä, mekin voimme rakastaa toisia ihmisiä. 
Mutta nyt täytyy lähteä kotiin, kun huomenna pitää herätä aikaisin kun lähdetään 
jalkapallomatsiin Seinäjoelle.   
 
Ruut: Joo, minunkin pitää mennä! Mutta onnea huomiseen peliin ja nähdään taas. 
Moikka! 
 
Saku: Kiitos! Moi, moi! 
 
 


