”PELLE” NÄYTELMÄ
Kertoja
Pelle (pukeutunut tummiin vaatteisiin, kasvot maalattu. Hiukset?)
Takkiin kiinnitetty punainen, valkoinen ja vihreä tasku/ pussi.
Matkalaukku (miel. musta)
Kiviä, joihin kirjoitettu syntejä.
Lahjapaketti. Kortti jossa lukee ”Kuka tahansa. Antaja: Jumala.”
Sisällä kuva Taivaasta, puna-valkoisia karamelleja.
Tarinankertoja aloittaa:
Minulla on tässä lahjapaketti. Se on aika suuri, en tiedä kuinka paljon se painaa, mutta
jotain kivaa siellä varmasti on.
Mitähän siellä voisi olla? (voi kysyä lapsilta) (Yrittää nostaa, mutta ei jaksa)
Tämä on aika painavakin. Lahjan pitää olla todella arvokas. Itse asiassa tiedänkin, että
tämä on todella arvokas lahja, sillä antajan nimi on Jumala. Minulla ainakaan ei ole
riittävästi rahaa voidakseni ostaa sen.
Kenelle tämä paketti on osoitettu? – Tässä lukee Kuka Tahansa. Ahaa. Taidan kutsua
paikalle Pelle Kuka Tahansa
- Tulepa tänne?
(Pelle yrittää tulla paikalle raahaten molemmin käsin raskasta matkalaukkua. Mutta ei
pääse eteenpäin. Kiskoo ja kiskoo.)
Tule nyt, pelle Kuka Tahansa. (yrittää tulla) Miksi et tule? Puistelee päätään epätoivoisena,
kiskoo laukkua.)
- Jo on kumma, ettei hän tule. Onko sinulla liian raskas kantamus? (Pelle nyökkää.)
- Voitko jättää sen siihen ja tulla ilman taakkaasi? (Pelle puistaa päätään. Yrittää
irrotella käsiään matkalaukusta onnistumatta).
Jo on outo matkalaukku, kun siitä ei ihan noin vaan voi päästä eroon. Täytyypä mennä
katsomaan mitä siellä on. ( voi pyytää avustajaa auttaa kantamaan laukkua lähemmäksi.)
Mitäs täällä on? Tämähän on syntitaakka. Siitä pitäisi päästä eroon. Annapa kun yritän
(kiskoo irti, mutta ei irtoa).
Aukaistaanpa laukku ja katsotaan mitä laukussa on? (sisällä kiviä, joissa lukee eri syntejä)
Nämä siis aiheuttavat ongelman. Mitähän pitäisi tehdä, että Pelle Kuka Tahansa pääsisi
eroon taakastaan? Hei, mutta Pellellä on puserossaan pusseja.
Katsotaanpa, mitä punaisessa pussissa on?
- Kuva Jeesuksesta ristillä – Jeesus otti kaikki nämä synnit päälleen ristillä. Jeesus
kuoli, nousi kuolleista. Hän on Jumala. Hänelle kaikki on mahdollista.
Valkoinen tasku? – Vastaanottavat kädet.
- Jeesus kuoli, nousi kuolleista, Hän voitti synnin ja kuoleman. Mitä meidän pitää
tehdä?
- Uskomalla Jeesukseen saamme synnit anteeksi.
- Pelle, haluatko saada synnit anteeksi? (Pelle nyökkää)
Tämä tarkoittaa ihan samaa, kuin haluaisitko sinä tämän lahjan? (Pelle nyökkää)
Pelle saa avata lahjapaketin. Näyttää kaikille. On onnellinen. Kuva taivaasta. Taivas on
ihmeellinen paikka. Siellä ei ole kuolemaa, pahuutta, sairautta. Siellä ei kukaan ole
koskaan yksinäinen ja onneton. Taivaaseen pääsee jokainen, joka uskoo Jeesukseen.
Meidän tarvitsee vain kertoa Jeesukselle, että Hän saa puhdistaa meidän syntimme ja tulla
elämäämme.
Jumala tarjoaa tätä lahjaa jokaiselle. Sen tähden Pellen nimi on KUKA TAHANSA.
Lahja on ilmainen jokaiselle. Pelle tarjoilee puna-valkoisia karkkeja yleisölle.
Karamellien väri muistuttaa meitä siitä, että Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme.
Valkoinen kertoo, että uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi.
Hei, vielä on yksi pussi Pellen puvussa. Tämä on vihreä, iloiset kasvot. Hebr. 13:5. Jeesus
on sanonut, että Hän ei hylkää meitä koskaan.

