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Pyhäkouluseurat 
 

PÄÄSIÄISEN TAPAHTUMAT PIETARIN KERTOMANA (Riitta Yliluoma) 

 
(Tämä kertomus voidaan toteuttaa osissa. Viimeinen ateria voidaan toteuttaa omana osionaan ja muut 
osiot yhtenä kokonaisuutena. Kertoja voi pukeutua Pietarin vaatteisiin. Kertomuksen alussa edessä on neljä 
kertomusalttaria, jotka ovat petettynä liinoilla. Pietari paljastaa liinan alta kunkin alttarin aina kertomuksen 
edetessä. (Jos Viimeinen ateria toteutetaan erikseen, voidaan rakentaa pöytä, jonne Pietari tuo korissa 
ostamansa ateriatarvikkeet ja kattaa pöydän kertomuksen edetessä.) 
 
Alttarit:  

1. violetilla kankaalla leipää ja viinirypäleitä, viinimalja.  
2. Tumman vihreällä kankaalla kivi ja Jeesus nukke polvistuneena rukoukseen (tai pelkkä kivi ja kenties 

puun oksa)  
3. Mustalla kankaalla risti ja ristin juurella ruusu tai sammunut kynttilä. 
4. Keltaisella kankaalla kalliohauta (voidaan tehdä esim. harmaasta kankaasta), jonka suulla on pois 

laakea kivi. Puutarha on täynnä iloisia värejä (esim. pääsiäisruohoa ja höyheniä) ja kukkia.  
 
1. Viimeinen ateria 
 
Olen Pietari, yksi Jeesuksen opetuslapsista. Minä ja muut Jeesuksen ystävät olemme Jerusalemin 
kaupungissa. Kaupungissa on paljon ihmisiä. Täällä vietetään pääsiäisjuhlaa. Pääsiäisen aikaan kaikki, jotka 
vain suinkin pääsevät lähtevät Jerusalemin temppeliin juhlimaan pääsiäistä. Juhlat kestävät monta päivää. 
Mekin aiomme olla juhlilla useita päiviä.  
 
Eräänä päivänä Jeesus pyytää meitä oppilaitaan järjestämään meille yhteisen juhla-aterian. Hän pyytää 
meitä valmistamaan aterian kaupungissa eräässä talossa. Lähden muutaman muun opetuslapsen kanssa 
etsimään taloa, jota Jeesus tarkoitti. Löydämme talon ja meidät otetaan ystävällisesti vastaan. Talon 
yläkerrassa on hieno tila ruokailua varten. Käyn torilta ostamassa tarvikkeita ruoan valmistamista varten. 
Kävelen leipien myyjän ohi ja ostan runsaasti hyväntuoksusta tuoretta leipää. Viinikauppiaalta ostan hyvää 
viiniä juomaksemme. 
 
Katettuamme pöydän kauniiksi saapuu muu seurue Jeesuksen mukana. Ateria alkaa oudosti. Jeesus 
kumartuu ja tekee työn, joka normaalisti kuuluu palvelijalle. Tällä esimerkillä Jeesus halusi kertoa, että 
ihmisten pitää rakastaa toisiaan. Joskus pitää tehdä ikävältäkin tuntuvaa työtä, jos sen työn tekeminen 
auttaa toista. Aterian aikana Jeesus puhuu asioista, joita meidän on vaikea ymmärtää. Hän kertoo 
lähtevänsä isänsä luo. Hän kertoo myös, että lähtee valmistamaan meille huoneita Taivaan Isän kotiin. Minä 
pyydän Jeesukselta lupaa, että pääsisin hänen mukaansa sinne, minne hän on matkalla. Jeesus vastaa, että 
saan jonain päivänä tulla hänen perässään, mutta vielä en pääse hänen mukaansa Taivaan Isän kotiin. 
 
 Yhtäkkiä Jeesus ottaa käteensä leivän ja murtaa siitä palan meille jokaiselle. Hän sanoo:” Tämä on minun 
vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tehkää se minun muistokseni.” Sitten hän ottaa viinimaljan ja 
antaa siitä jokaiselle ja sanoo:” Tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tehkää se 
minun muistokseni. Aina kun te näin teette, tehkää se minun muistokseni.” Jeesuksen sanat ovat vaikeita, 
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enkä ymmärrä mitä hän tarkoittaa. Tiedän vain että syödessäni leipää ja juodessani viiniä, minulle tulee 
hyvä olo. Tiedän että Jeesus on lähellä nyt ja aina kun syön tätä hetkeä muistaen leipää ja viiniä. 
 
2. Getsemanen puutarha 
 
Aterian jälkeen lähdemme ulos. On hyvin myöhäinen. Ihan täysi yö jo, mutta Jeesus tahtoo lähteä 
rukoilemaan läheiseen Getsemanen puutarhaan. Olemme käyneet puutarhassa useasti ennenkin 
rukoilemassa, mutta nyt matka on toisenlainen. Jeesus kävelee kohti puutarhaa hitain askelin, aivan kuin 
raskas taakka painaisi hänen harteitaan. Kun saavumme puutarhaan, Jeesus pyytää meitä jäämään 
puutarhan portille odottamaan ja valvomaan. Näen, miten Jeesus kävelee suuren kiven luo ja polvistuu 
rukoukseen. Istun odottamaan ja yritän pysytellä hereillä, mutta yö on lämmin ja vatsani on täynnä hyvää 
ruokaa. En jaksa kauaa pysytellä hereillä, vaan silmäni painuvat kiinni. 
 
Herään siihen kun Jeesus saapuu luoksemme ja käskee meidän nousta. Hän sanoo: ”Vangitsijani ovat jo 
lähellä.” Aamun ensimmäiset valon pilkahdukset näkyvät jo taivaan rannassa. Jeesus on rukoillut koko yön. 
Nousen ylös ja samassa puutarhaan saapuu joukko sotilaita, jotka ottavat Jeesuksen kiinni. He vievät 
Jeesuksen pois. Olen peloissani ja seuraan joukkoa niin kaukaa, etteivät he näe minua. Nyt alan ymmärtää 
mitä Jeesus on meille puhunut. Olenhan Jeesuksen seurassa kulkiessani nähnyt ihmisiä, jotka eivät pidä 
Jeesuksen ajatuksista. Mutta en silti voinut uskoa, että he tekisivät pahaa Jeesukselle. 
 
3. Kuolema ja hautaaminen (Bach: Air) 
 
Pitkäperjantai on kamala päivä. Ihmiset ovat julmia ja pilkkaavat Jeesusta. Hänet viedään Golgatan kalliolle, 
missä on kolme ristiä. Yksi niistä on Jeesusta varten. Kesken kirkkaimman päivän aurinko pimenee ja Jeesus 
kuolee. Tuolla hetkellä monet hänen pilkkaajistaan ymmärtävät, että he tekivät väärin. Jeesus oli sittenkin 
Jumalan poika. 
 
Eräällä tuttavallamme on lähistöllä kallioon hakattu hauta. Haudan hän on tehnyt itseään varten, mutta 
antaa sen nyt Jeesukselle haudaksi. Käärimme Jeesuksen ruumiin pellavaliinoihin ja kannamme hänet 
kalliohautaan. Haudan suulle vieritämme ison kiven. 
 
4. Pääsiäisaamu (Linnun laulua) 
 
Sunnuntaina aamulla kolme ystävääni on matkalla haudalle. Heidän kertomuksensa matkasta on 
ihmeellinen. Tällaista Maria Magdaleena, Salome ja Maria kertovat. Aamulla varhain naiset ottivat 
mukaansa hyväntuoksuisia öljyjä ja yrttejä. He olivat matkalla voitelemaan Jeesuksen ruumista. Meidän 
maassamme on sellainen tapa. Naisia huolestutti, että miten he saisivat vieritettyä kiven pois haudan 
suulta. Naiset saapuivat kalliopuutarhaan. He olivat niin surullisia, että eivät huomanneet miten kaunista 
puutarhassa oli. Monen väriset kukat kukkivat parhaimmassa loistossaan. Aurinko paistoi lämpimästi ja 
linnut sirkuttivat puiden oksilla iloisesti. Lähestyessään hautaa naiset näkivät jotain kummallista. ”Onko kivi 
pois haudan suulta”, kysyi Maria toisilta. Siltä tosiaan näytti. Haudan suuaukko oli avoin. ”Kuka on mennyt 
hautaan?”, naiset kyselivät toisiltaan ja lähtivät juoksemaan kohti hautaa. Lähelle päästyään naiset 
pysähtyivät. Hauta oli tyhjä. Kivi oli maassa haudan suuaukon vieressä ja kivellä seisoi joku hohtavan 
valkoisissa vaatteissa. Naiset säikähtivät hohtavaa hahmoa. ”Älkää pelätkö”, sanoi enkeli. ”Jeesus ei ole 
enää täällä, hän on noussut ylös. Menkää kaupunkiin ja kertokaa Jeesuksen ystäville, että Jeesus elää.” 
Naisten suru katosi ja tilalle tuli suuri ilo. Yhtäkkiä he näkivät puutarhan kauneuden ja kuulivat ilon lintujen 
laulussa. He eivät varmaan koskaan aikaisemmin olleet tunteneet yhtä suurta riemua. Kiireesti naiset 
juoksivat kaupunkiin ja kertoivat enkelin ilmoittaman viestin Jeesuksen ystäville.  
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Lopussa lauletaan jokin iloinen laulu pääsiäisestä. Esim. On ilo tullut maailmaan tai Ilo voitti (Lasten virsi 
2012 nro 38.) 
 
 
Riitta Yliluoma 4.4.2007 
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