
 

 

 

 

PÄÄSIÄISAAMUN IHME 
Käsikirjoitus: Kirsi La Porte 
 
Ripusta pyykkinaru, johon laitat pyykkipojilla näytelmän henkilöiden vaatteet. Valitse joku lapsista 
lukemaan tarina sekä yksi näyttelijä. Tarinan kertoja lukee tekstin reippaaseen tahtiin. Joka kerran 
kun lukija lukee jonkun henkilön vuorosanat, näyttelijä siirtyy tämän henkilön vaatteiden taakse ja 
esittää pantomiimina tätä henkilöä. Lukijan tulee sanoa myös henkilöiden nimet, jotta näyttelijä 
tietää kenestä on kyse. 
Voit keksiä tällaisia pyykkinaru näytelmiä melkein mistä raamatun kertomuksesta tahansa. Valitset 
vain neljä tärkeintä hahmoa ja kirjoitat heille vuorosanat. Tämä sopii erityisesti kertaukseksi. Anna 
lasten lukea ja näytellä kertomus yhä uudelleen. Samalla kun heillä on hauskaa, kertomus painuu 
heidän mieliinsä. 
 
Kertoja:  Jeesuksen haudan edessä seisoo hyvin uninen sotilas. On aikainen sunnuntaiaamu. 

 Jeesus on ollut haudassa kaksi yötä. Aurinko on juuri nousemassa. 

Sotilas:  Tämä on varmasti hulluin tehtävä, jonka olen koskaan saanut. Minun pitää vartioida 

 kuollutta. Mihin kuollut voisi karata! 

Enkeli:  (Ilmestyy) Ei kuolema, eivätkä sotilaat voi estää Jeesusta. Hän on Jumala. Hänen on 

 aika nousta kuolleista. 

Jeesus:  (Nousee ylös) Minä olen ylösnousemus ja elämä! Olen voittanut synnin ja kuoleman. 

Sotilas:  Apua! Mitä tämä on? En näe mitään. Tulkaa auttamaan. 

Kertoja:  Maa järisee. Kirkas valo välähtää haudan yllä. Sotilas kaatuu maahan 

 puolikuolleena. 

Kertoja:  Samaan aikaan Maria kiiruhtaa haudalle. Hän suree Jeesuksen kuolemaa, eikä hän 

 tiedä mitä haudalla on tapahtunut. Maria näkee haudan avoinna ja kauhistuu. 

Maria:  Apua! Mitä täällä on tapahtunut. Hauta on avoinna. Missä Jeesus on? 

Enkeli: Ei Jeesus ole täällä. Hän on noussut kuolleista. 

Maria:  (Itkee) Jeesus, Jeesus, missä olet? 

Kertoja:  Maria katsoo taakseen ja näkee miehen lähestyvän. Hän luulee miestä puutarhuriksi. 

Maria:  Mihin olette panneet Jeesuksen ruumiin? Haluaisin ottaa sen ja haudata sen. 

Jeesus:  (Katsoo ystävällisesti Mariaa) Maria! 

Maria:  Ei voi olla totta! Sinä olet Jeesus! Olet elossa! 

Jeesus:   Mene kertomaan toisille, että olen elossa! 

Maria:   (Juoksee pois) Pietari, Jaakob, Johannes! Jeesus elää! Minä näin Hänet! 

Sotilas:   (Hieroo silmiään ihmeissään) Mitä täällä on tapahtunut? Jeesuksen ruumis on 

 kadonnut! Apua olen pulassa. Miten on mahdollista, kuollut on kadonnut haudasta? 

Kertoja:   Sotilas juoksee kauhuissaan kaupunkiin kertomaan mitä on tapahtunut. 

Enkeli:   Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on Jumala! 


