TAIVAAN OVI
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas
Henkilöt: Etsijä, päähenkilö
Kristitty
Jeesukseksi pukeutunut avustaja, joka pitää ovea kiinni.
Rekvisiitta: Reppu ja sinitarraa.
Reppuun tekstattuina lappuja: opiskelu, hyväntekeväisyys, karkkilakko, raittius, ystävällisyys,
vapaaehtoistyö, kiltteys, kotityöt, valehtelu, kiroilu, tupakointi, ylpeys, juoruilu, laiskuus, pahan
puhuminen, kovuus, itsekkyys.
Etsijä: Minä olen menossa Taivaaseen ihan varmasti. (ylpeästi) Minä en ole nimittäin koskaan
tehnyt mitään pahaa kenellekään, en ole varastanut mummoilta käsilaukkuja kadulla, enkä tappanut
ketään. Minä en ole kavaltanut rahaa tai tehnyt pankkiryöstöjä. Minulla on paljon asioita, joita voin
Taivaan ovella esittää pääsylippuna. Tässä on esimerkiksi opiskelu. Nyt varmaan pääsen Taivaaseen.
Ottaa repustaan esiin lapun, jossa lukee opiskelu ja laittaa sen Taivaan oveen kiinni.
Koettaa avata ovea, mutta toisella puolella on avustaja pitämässä sitä kiinni.
Ovi ei aukea.
Etsijä: Mutta mitä ihmettä? Eikö ahkera opiskelu ja läksyjen tekeminen tunnollisesti oikeuta
pääsemään Taivaaseen! No, ei sitten. On täällä minulla paljon muutakin, hih! Saattepa nähdä!
Kaivaa repustaan lisää lappuja, joita kiinnittää oveen:
hyväntekeväisyys, karkkilakko. Koettaa nyt avata ovea, ei aukea.
Etsijä: Johan on kumma! (vihastuu) Annoin sentään hyväntekeväisyyteen viime vuonna kokonaisen euron! Enkä ole syönyt karkkia kuukauteen. Ne ovat sentään aika hyviä asioita, vai mitä
olette mieltä? (kysyy yleisöltä)
Katsotaanpa, kyllä minulla on repussani muutakin. Eiköhän nyt ala Taivaan ovi avautua!
Kiinnittää oveen repustaan ottamat laput: raittius, ystävällisyys, vapaaehtoistyö.
Ovi ei vieläkään aukea.
Etsijä: Tämä on kyllä jo väärin! Valitan tästä poliisilaitokselle ja EU-tuomioistuimeen ja
ihmisoikeuskomissiolle! (melkein itkee) Ai joo, mutta täällä repussa on muutakin. (nolona)
Jospa ovi ei aukea sen takia. Nämä täytyy piilottaa kiireesti!
Kaivaa repusta sanoja ja näyttää ne yleisölle: valehtelu, kiroilu, tupakointi, ylpeys, juoruilu,
laiskuus, pahan puhuminen, kovuus, itsekkyys...
Piilottaa niitä maton alle, taulujen taakse ja muualle.
Etsijä: Huh, nyt ne ovat piilossa. Ei se Jumala niitä varmaankaan löydä! Laitetaanpas tähän
Taivaan ovelle vielä pari mukavaa juttua.

Kiinnittää sanat: kiltteys ja kotityöt. Ovi ei aukea.
Etsijä koputtaa ja hakkaa ovea. Potkaisee sitä lopuksi vihoissaan. Paikalle tulee kristitty.
Kristitty: Terve! Sinä näytät olevan kiinnostunut uskon asioista ja Taivaaseen pääsemisestä. Ei se
noilla konsteilla aukea. Kuule, tässä on avaimet siihen oveen. Näistä kerrotaan Raamatussa.
Kristitty antaa etsijälle lapuille kirjoitetut sanat: parannuksen tekeminen, syntien
anteeksisaaminen ja uskoon tulo. Etsijä lukee ja ihmettelee. Näyttää ne yleisölle.
Kristitty: haluaisitko saada omaksesi nuo avaimet?
Etsijä: Haluan kyllä. Kuinka voisin saada nämä?
Kristitty: Rukoillaan yhdessä.
Rakas Taivaan Isä, tässä on sinun edessäsi Etsijä, joka tunnustaa olevansa syntinen, haluaa saada
syntinsä anteeksi ja pyytää Sinua asumaan sydämeensä. Kiitos, että hän saa nyt olla sinun lapsesi.
Aamen.
Etsijä: Kiitos Jeesus, että annoit syntini anteeksi ja sain uuden elämän! Ihmeellistä! ei Taivaaseen
siis pääsekään millään omilla teoilla! Nämä täytyy ottaa pois tästä ovesta ja synnitkin on nyt pois
pyyhkäisty!
Etsijä kerää kristityn avustuksella ovesta laput pois, sekä syntilaput piiloistaan. Repii ne.
Kristitty menee pois.
Sitten etsijä kiinnittää oveen sanat: parannuksen tekeminen, syntien anteeksisaaminen, ja
uskoontulo.
Etsijä: No aukeaisikohan tämä Taivaan ovi nyt? Koetetaanpa!
Ovi aukeaa ja sen toisella puolella on avustaja Jeesukseksi pukeutuneena.
Jeesus: Tervetuloa Taivaan kotiin lapseni!
Jeesus ottaa Etsijän syliinsä ja molemmat menevät sisälle taivaaseen.
Ovi sulkeutuu heidän jälkeensä.

