JUMALAN SANA ON KUIN
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas ja Tuulikki Viitaniemi
Henkilöt:
Neljä henkilöä esikuvien kanssa
Pelokas
Lukija
Rekvisiitta:
- Hunajapurkki Ps. 19:10-12 ...”maistuvammat mehiläisen hunajaa.”
- Vesikannu Ef. 5:25-27 ...”pesisi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla” / ”Siitä vedestä,
jota Minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”
- Sytytetty kynttilä Ps. 119:105 ...”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee..”
- Miekka Ef. 6:17 ...”Ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.”
Näyttelijät ovat pukeutuneet joko omiin vaatteisiinsa tai yhtenäisiin kaapuihin tms.
He tulevat näyttämölle yksitellen ja jäävät repliikkinsä jälkeen seisomaan taemmas.
Ensin näyttämölle astuu nainen hunajapurkin kanssa.
Henkilö 1: En tiedä mitään niin makeaa ja jalon makuista kuin hunaja! Se maistuu ihanalta
ja antaa paljon puhdasta energiaa. Sitä voi käyttää myös ihonhoidossa monenlaisiin
rohtumiin ja ihottumiin. Hunaja tuoksuukin hyvältä. Ihmeellistä, että se on pienten
mehiläisten aikaan saamaa ainetta, jota suuret karhutkin himoitsevat. Ja katsokaahan, sen
väri muistuttaa puhdasta kultaa. Voiko olla hienompaa ainetta?
Nainen laittaa lusikan hunajapurkkiin ja imeskelee hunajaa nautinnollisen näköisesti
maiskutellen. Sitten hän menee taemmas purkkeineen.
Esiin tulee mies palavan kynttilän/ lyhdyn kanssa.
Henkilö 2: Tuli on kaiken kehityksen lähtökohta maailmassa. Ilman sitä ei täällä
pohjolassakaan olisi elämää. Ilman sitä eivät kodit lämpene, eikä ruoka kypsy. Ilman tulta
ei pimeän tultua kukaan voisi tehdä mitään. Palamisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa
aine reagoi hapen kanssa. Sitä on vaikea käsittää, mutta tuloksen voimme nähdä ja
tuntea. Tämäkin pieni tulen liekki tässä ilahduttaa meitä ja lämmittää suloisesti.
Mies pitää kämmentään liekin lähellä hetken ja menee sitten taemmas.
Esiin astuu nainen vesikannun/pullon kanssa.
Henkilö 3: Jos ei olisi vettä, ei olisi elämääkään. Yli 70 % maapallosta on veden alla! Me
juomme vettä, me peseydymme siinä ja pesemme sillä puhtaaksi vaatteet ja kodit. Vesi
tuntuu märältä ja se voi olla kylmää, lämmintä tai kuumaa. Vesi voi olla myös jään, lumen
tai höyryn muodossa. Tämä tässä kannussa/pullossa on raikasta, hyvää kaivovettä.
Nainen ottaa lasin ja kaataa siihen vettä.
Hän juo lasin tyhjäksi nautiskellen ja menee sitten muiden viereen.
Esiin tulee mies miekan kanssa.
Henkilö 4: Eipä tarvitse pelätä roistoja, jos on tällainen miekka mukana pimeässä
erämaassa. Tällä on hyvä puolustautua petojakin vastaan. Tällainen miekan terä on

terästä, eikä siihen helposti tule ruostetta tai koloja. Saattaapa tällä vaikka katkaista
itselleen tulipuutkin hätätilassa. Taitava aseseppä oli ennen arvostettu ammattimies.
Mies koettelee terää peukalollaan ja huitaisee muutaman kerran miekalla ilmaa.
Sitten hän poistuu muiden luokse.
Näyttämölle raahustaa pelokkaan näköinen ihminen.
Hän voihkii ja lysähtää maahan kyljelleen.
Pelokas: (kuvaa Samarian tien matkalaista) Auttakaa, minut on ryöstetty! Rosvot ryöstivät
minut pimeällä vuoritiellä. Täällä minä olen virunut koko päivän janoissani ja nälissäni.
Haavani vuotavat verta. Auttakaa, hyvät ihmiset auttakaa! Onko täällä ketään?
Hunajapurkkia kantava henkilö tulee ja tarjoaa pelokkaalle lusikalla hunajaa.
1. Hunaja ravitsee ja hoitaa sinua. Syö tästä niin saat voimaa.
Kynttilää kantava henkilö tulee paikalle.
2. Tuli lämmittää sinua ja valaisee tiesi pimeässä yössä.
Vesikannua kantava henkilö tulee esiin. Juottaa ja pesee haavat.
3. Vesi sammuttaa janosi ja puhdistaa haavasi.
Miekkaa kantava henkilö tulee paikalle.
4. Miekka tuo sinulle turvallisuutta ja puolustaa sinua pahaa vastaan.
Neljä henkilöä jäävät Pelokkaan ympärille.
Lukija tulee näyttämölle ja asettuu henkilöiden keskelle Raamattu kädessään.
Lukija: Ryöstetty ja haavoitettu mies sai apua. Hänelle annettiin ravintoa, juotavaa, valoa
ja turvaa. Jumalan sana on kuin hunaja, valo, vesi ja miekka, se hoitaa, ravitsee ja antaa
voimia elämään.

