
PÄÄSIÄISVAELLUS                         
Käsikirjoitus: Kirsi La Porte 
 
Oppilaat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin.  Heidän silmänsä sidotaan. Oppilaat kulkevat käsi kädessä 
toisiinsa luottaen.  Ryhmänvetäjä / kertoja kulkee edellä. Kertojan tehtävä on luoda tapahtuman 
tunnelma kertomalla mitä kaikki oppilaiden matkan varrella kokemat asiat tarkoittavat. 
 
- Matka alkaa.  (Hiljaista musiikkia soi taustalla, esim. Bach) 
 
Kertoja kertoo kuinka Jeesus on nyt kuollut. Hänet on ristiinnaulittu pari päivää sitten. Hänet oli 
sitten haudattu erään rikkaan miehen kallioon hakattuun hautaan. Kaikki Jeesuksen ystävät 
surevat sitä, mitä on tapahtunut. Onko nyt kaiken loppu? Jeesus puhui hienoja asioita, opetti 
rakastamaan, auttoi ihmisiä, mutta nyt Hän on jättänyt heidät. (voi kertoa kuinka Jeesus paransi 
ramman, herätti kuolleen jne. riippuen siitä kuinka paljon ehtii). 
 
- on aikainen aamu. Aurinko ei ole vielä noussut. Lähdemme kulkemaan kohti Jeesuksen hautaa. 
Polku on todella mutkikas. (Oppilaat kulkevat esim. pöytien väliin tehtyä polkua). 
 
- Huomaatteko? On vielä vähän kosteutta ilmassa! (suihkutetaan hieman vettä kasvoille) 
 
- Varokaa nyt on hieman ylämäkeä. (ponnahduslauta, jumppamatto jne.) 
 
- Saavumme nyt haudalle.  (Hauta: penkki, jonka päällä on kangaskääröjä) 
 
Nyt on varmaan viisasta pysähtyä. Mitähän me nyt tekisimme? Haudan edessä on valtavan suuri 
kivi. Se varmaan painaa tuhat kiloa. Sitä ei kyllä kukaan pysty siirtämään yksin. Mitähän meidän 
pitäisi tehdä?   Hei. Aurinko alkaa nousta. Mutta mitä nyt!! 
Maanjäristys (kallistellaan tavaroita, voi heitellä jalkoihin hernepusseja) Pitäkää tiukasti kiinni! 
Suuri kivi siirretään syrjään – ihan noin vaan!! 
(Hauta: Tee ”käytävä” levyistä. Voit halutessasi peittää sen kankaalla. Käytävän loppuun tee 
hautakivi, jonka päälle levitä kankaita käärinliinoiksi). 
 
- Mitäs me nyt tehdään? Mennään katsomaan hautaa. Nostelkaa jalkojanne. Tässä on iso kynnys. 
Vieressänne voitte tuntea ison kiven (seinä) 
 
- Nyt astutaan sisälle hautaan. Painakaa päänne alas, ettette lyö päätänne. Tämä on pieni huone. 
Siinä on vuode. Vuoteen päällä on kangasliinoja, joihin Jeesuksen ruumis on ollut käärittyinä. 
(kokeilkaa kankaita). 
 
- Astutaan haudasta ulos. Istuudutaan penkille hengähtämään. (lähistöllä saa olla toinen penkki 
istumista varten). 
Ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Jeesus ei ole enää haudassa. 
 
- Haistellaan kukkien tuoksua. Onpa kaunis puutarha. Täällä on paljon kukkia, kauniita pensaita ja 
puita. Kuunnelkaapa täällähän visertävät linnut. Tämä on kaunis paikka. (kukkien tuoksua, cd:tä 
lintujen viserrystä). 
 
- Meillähän on eväitä. Syödäänpä. (anna näkkärin palanen ja siemaus vettä) 
Jeesus tulee: (etukäteen äänitetty) ”Mitä te minua etsitte haudasta. Minähän sanoin, että nousen 
kuolleista kolmantena päivänä. Minä elän.” 
Iloista musiikkia. Poistutaan haudalta ja palataan alkupisteeseen. 
 
Silmät avataan. Päätös. 


