
Draama-Taakankantajat

Kirjoittanut Irma Kontu

Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 ” Älkää olko mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 
Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja 
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.”
Ps. 55:23 ”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen.”

Henkilöt: Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Rekvisiitta: Musta reppu, jossa kivet ”synti, huoli, suru, pelko”, lisätäytteenä tyyny 
mustassa jätesäkissä.
Punainen reppu, jossa ohuet kankaat punainen, keltainen, valkoinen ja 
lisätäytteenä valkoinen tyyny.
Puinen iso risti ja kartonki ”raamattu” Ps. 55:23 teksitillä

Poika tulee raskas reppu selässään näyttämölle ja kävelee vaikertaen ympäri lavaa. 

Poika: Voi, voi, miten minä nyt tästä selviän. Mua niin ahistaa, ku ne kiusaa 
mua koulussa. Äiti ja isäki vaan riitelee koko ajan, ne varmaan kohta 
eroaa. Telkkaristakin tulee vain huonoja uutisia. Mua niin pelottaa ja 
ahistaa. Vielä, jos mää jään kiinni karkkivarkaudesta, niin sitte mä en 
kyllä kestä. 
(kääntyy yleisöön päin) Miten tää elämä voi olla näin raskasta.

Lavalle tulee tyttö kevyt reppu selässään iloisesti rallatellen (tuo ristin lavan reunalle).

Tyttö: Hei, mikä hätä täällä on? 

Poika: No, ku mua niin ahistaa, että miten tämä elämä voi olla niin raskasta ja 
vaikeeta.

Tyttö: No voi, onpa sulla raskas taakka kannettavana (katsoo pojan reppua)

Poika: (Huomaa tytön repun ja yllättyy) Hei, mutta sullahan on ihan yhtä iso 
taakka, miten sinä voit olla niin iloinen ja kevyellä mielellä? 

Tyttö: (Ottaa repun selästä ja avaa sen) 
Niin, minun reppu on täynnä rakkautta (vetää ulos punaista kangasta) 
ja iloa (vetää esiin keltaista kangasta) ja rauhaa (vetää esiin valkoista 
kangasta). Jos mulla tulee huolia tai muita taakkoja, niin vien ne aina 
heti tuonne Jeesuksen ristille (näyttää kädellään ristiin päin). Jeesus on 
luvannut kantaa kaikkien taakat, jotka tulee hänen luokse.
(Sulkee repun ja laittaa takaisin selkään) 
Hei haluaisitko sinäki viedä kaikki nuo sun taakat Jeesuksen ristille?



Poika: Joo, voitko sää auttaa mua? (menevät yhdessä ristin luokse ja 
ottavat painavan repun pojan selästä).

Tyttö: No, näytäppä mikä siellä repussa oikein painaa.

Poika: (Avaa repun ja ottaa kivet yksitellen ulos) Täällä on huolia 
(laittaa kiven ristin juureen) ja surua (kivi ristin juureen) ja
pelkoa (kivi ristin juureen) ja syntiä, kaikki mun pahat teot, jotka 
mua painaa (kivi ristin juurelle). Jeesus, tässä sulle kaikki mun
taakat ja kiitos ku oot luvannu kantaa ne mun puolesta. (Sulkee 
repun ja laittaa selkäänsä. Lähtevät yhdessä iloiten.)

Poika: Hei miten voi olla näin kevyt olo. Eihän mua ahdista enää
ollenkaan. 

Tyttö: Niin Jumalan sana toimii (ottaa ”raamatun” ja lukee niin, että
kansi näkyy yleisölle) Katso minun raamatussa sanotaan ”Jätä
taakkasi Herran käteen,  hän pitää sinusta huolen”.

Poika: Näytä mullekki (kääntää ”raamatun” yleisöön päin ja lukee)
”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen”. 

Tyttö: Niin, ja muista aina viedä heti kaikki taakat Jeesukselle, ei niitä
tarvi itse kantaa. 

Lähtevät iloisesti jutellen pois lavalta



Värisydän-opetus

Jumala on luonut meille hienon maailman. Hän puhuu meille monella eri 
tavalla, Raamatun sanassa, luonnon kautta, väritkin kertovat meille Jumalasta. 
Mitä värit voivat kertoa?

Keltainen:

Tässä minulla on keltainen sydän, mitä se kertoo meille Jumalasta? Tässä
lukee ”Jumala rakastaa”. 

Niin, Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen.  Hän rakastaa jokaista 
ihmistä ja haluaa, että me eläisimme hänen yhteydessä, Jumalan ystävinä. 
Hän haluaa antaa meille hyvän elämän. Jumala on pyhä ja puhdas, hänessä
ei ole mitään pimeää tai likaista. 

Musta:

Tässä on musta sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee ”Synti erottaa”.

Musta väri kertoo meille tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan. Meidän 
pahat teot erottavat meidät Jumalasta. Raamattu kertoo, että synti erottaa 
Jumalasta ja että synnin palkka on kuolema. Sinä olet varmaan huomannut, 
että kun olet tehnyt jotain väärää, niin tunnet olosi synkäksi ja raskaaksi, kuin 
kantaisit raskasta taakkaa. (valehtelet, varastat, et tottele vanhempiasi, 
kiusaat kaveria jne.) Synti painaa mieltä ja raamattu sanookin, että kaikki 
ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.

Punainen:

Mitä punainen sydän kertoo meille? Tässä lukee ”Jeesuksen veri puhdistaa”.

Tämä onkin hyvä väri, se kertoo meille Jeesuksesta. Jeesus, Jumalan ainoa 
poika, tuli maan päälle, että hän voisi auttaa meidät takaisin Jumalan 
yhteyteen. Jeesus kuoli meidän syntien puolesta, hän kantoi kaikki pahat 
tekomme ristin puulle. Jeesus kärsi meidän rangaistuksen, että me saisimme 
elämän ja uuden yhteyden Jumalaan. Hän haluaa vapauttaa meidät kaikista 
taakoista.

Valkoinen:

Seuraavaksi on valkoinen sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee 
”Sydämen usko pelastaa”.

Raamattu sanoo, että jos sinä tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, niin sinä pelastut. Kun sinä käännyt Jeesuksen puoleen 
rukouksessa ja sanot hänelle: ”Jeesus anna anteeksi syntini ja tule sydämeeni 
asumaan”, silloin Jeesus puhdistaa sinun sydämesi ja voit tuntea, kuinka 
Jeesus ottaa sinun taakkasi pois. Saat puhtaan valkean sydämen ja ilon 
elämääsi.



Vihreä: 

Viimeisenä on vihreä sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee ”Pyhä Henki 
opastaa”.

Kun sinä olet pyytänyt Jeesusta sydämeesi, niin saat Jumalan Pyhän Hengen 
oppaaksi elämääsi. Hän opettaa ja opastaa ja johdattaa sinua, niin että opit 
tuntemaan Jumalan tahdon. Kun luet raamattua, rukoilet ja käyt seurakunnan 
kokouksissa, niin saat voimaa ja kasvat Jumalan lapsena. Jumalan seurassa 
taakatkin tuntuvat kevyemmiltä.
Tällaisia asioita Jumalan luomat värit kertovat meille.

Fiippiläiskirje 4:6-7 sanoo: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin 
Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja 
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Psalmi 55:23 
sanoo: Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Kerro sinäkin 
Jeesukselle kaikki huolesi, hän tahtoo vapauttaa sinut kaikista taakoista. 

Lukekaa yhdessä sanatonta kirjaa muutaman kerran:

(Keltainen) Jumala rakastaa
(Musta) Synti erottaa
(Punainen) Jeesuksen veri puhdistaa
(Valkoinen) Sydämen usko pelastaa
(Vihreä) Pyhä Henki opasta

Kuka haluaa nyt sanoa yksin? Anna kaikille halukkaille mahdollisuus.

JUMALA RAKASTAA

SYNTI EROTTAA

JEESUKSEN VERI 
PUHDISTAA

SYDÄMEN USKO PELASTAA

PYHÄ HENKI OPASTAA



• Jumala rakastaa
• Synti erottaa
• Jeesuksen veri puhdistaa
• Sydämen usko pelastaa
• Pyhä Henki opastaa


