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Pyhäkouluseurat 
 

PIENI NÄYTELMÄ USKOSTA (Riitta Yliluoma) 

3 viikkoa pääsiäisen jälkeen 
 
Käsikirjoitus pieneen näytelmään. Rooleissa Pietari, kolme muuta opetuslasta ja lapsijoukko. Näytelmä sopii 
toteutettavaksi perhemessussa tai pyhäkoulussa, jossa pyhäkoululaiset ovat kouluikäisiä. (Lapsijoukon 
esittäjät voivat olla pieniäkin) 
 
(kuuluu linnun laulua) 
Pietari: Minä olen Pietari. Nyt on kulunut kolme viikkoa pääsiäisestä. Te varmaan muistattekin mitä 
pääsiäisenä tapahtui ystävälleni Jeesukselle. Hänet vangittiin ja minä päätin olla rohkea. Lupasin vaikka 
kuolla hänen puolestaan. Mutta en minä sitten ollutkaan rohkea. Pelästyin ja sanoin, että en tunne koko 
miestä. Kun Jeesus tuomittiin kuolemaan ja ristiinnaulittiin, tunsin että se tapahtui minun takiani. Olinhan 
pettänyt Jeesuksen luottamuksen. Pari päivää olin piilossa ja hyvin surullinen. Pääsiäisaamuna sain kuulla 
ihmeellisen asian. Hauta on tyhjä ja Jeesus on noussut kuolleista. Vähän myöhemmin sain itse nähdä 
ylösnousseen Jeesuksen. Riemuissani lähdin kertomaan ilouutista muille opetuslapsille. Sitten muistin, mitä 
olin sanonut. Voisinko enää ollakaan Jeesuksen ystävä, kun olin mennyt sanomaan, etten edes tunne häntä. 
Voisiko hän koskaan antaa minulle anteeksi.  
 
Vähän aikaa sitten sain vastauksen. Olin ystävieni kanssa kalassa. Emme saaneet kalan kalaa, kunnes 
rannalle ilmestynyt mies neuvoi meille paikan, mistä saa kalaa. Eräs meistä tunnisti rannalla olevan miehen 
Jeesukseksi. Silloin tiesin, että nyt voin saada vastauksen kysymykseeni; antaako Jeesus minulle anteeksi. 
Hyppäsin veneestä ja uin rantaan Jeesuksen luo. Hän otti minut ystävällisesti vastaan ja kysyi monta kertaa: 
Rakastatko sinä minua? Vastasin rakastavani ja silloin tiesin, että olin saanut anteeksi. 
 
Nyt minä uskon, että Jeesus on todellakin ylösnoussut ja yhä keskellämme. Mutta minulla on ystäviä, jotka 
eivät vieläkään oikein usko, että Jeesus elää. 
 
(Kolme opetuslasta saapuu paikalle) 
Opetuslapsi 1: Pietari sanoi, että hän on toisenkin kerran nähnyt Jeesuksen. 
 
Opetuslapsi 2: Muutkin ovat kertoneet samaa. Useat ihmiset ovat kertoneet nähneensä Jeesuksen. 
 
Opetuslapsi 3: Minä en ainakaan usko ennen kuin itse näen. 
 
Lapset saapuvat paikalle sifonkiliinojen kanssa ja laulavat: ”On ilo tullut maailmaan” 
 
Opetuslapsi2: Kuuletteko miten iloisia nuo lapset ovat. 
 
Opetuslapsi 1: Ovatkohan hekin saaneet nähdä Jeesuksen. 
 
Opetuslapsi 3: Oletteko tekin nähneet Jeesuksen? 
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(Lastenohjaaja ja) lapset: Ei me olla häntä nähty, mutta me olemme kuulleet, että hän elää. (Heiluttavat 
iloisesti liinoja ja kävelevät pois) 
 
Opetuslapsi 3: Eivät nuo lapset olleet nähneet Jeesusta 
 
Opetuslapsi 2: Ei se näyttänyt heitä haittaavan. Näkemättäkin he uskoivat, että Jeesus elää. 
 
Opetuslapsi 1: Voisimmeko mekin uskoa, vaikka emme näekään Jeesusta. Jeesus puhui ennen kuolemaansa 
jotain… mitä hän sanoikaan… Hei Pietari mitä Jeesus sanoi, minkä takia hänen piti kuolla. 
 
Pietari: Jeesus sanoi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) 
 
Jeesus antoi minulle ja meille kaikille tehtävän: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan 
kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman 
loppuun asti.” (Matt. 28:19–20). 
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