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Pyhäkouluseurat 
 

KUOLEMA — HARTAUS LAPSILLE (Eeva-Kaisa Rossi, lapsityön pappi, Vaajakosken aluesrk / Jyväskylä) 

Tarvikkeet (esim. kenkälaatikossa): 
- vihreä kangas 
- musta kangas 
- kultainen kangas (sifonki, organza tms.) 
- silkkikukkia 
- valkoinen höyhen 
- pitkulainen pahvirasia ruumisarkuksi 
- hiekkaa 
- tuikkukynttilä 
- tulitikut 
- ikoni tms. Jeesuksen kuva 
- (allaoleva kertomus printattuna muistilapuksi) 
-  

Näytä esineitä yksi kerrallaan ja kerro omin sanoin: 
Laita ikoni näkyville 
Levitä vihreä kangas  Jumala on luonut maailman.  
Maailma on täynnä elämää. Kaikki kasvaa.  Kukkia kankaalle 
Sytytä kynttilä  Myös ihminen elää ja hengittää.  
Mutta elämä loppuu joskus.  Musta kangas vihreän ja kukkien päälle 
Kaikki, mikä elää, myös kuolee. Me ihmisetkin kuollaan.  Puhalla kynttilä sammuksiin 
Sitten meitä ei enää ole täällä maailmassa. 
Aseta ruumisarkku mustan kankaan päälleKuollut ihminen laitetaan arkkuun.  
Sulje arkun kansi   
Kirkossa pidetään hautajaiset. Pappi siunaa sen kuolleen ihmisen ristinmerkillä. 
Piirrä hiekalla risti arkulle Risti on Jeesuksen merkki.  
Hautajaisissa rukoillaan ja lauletaan yhdessä. Arkku haudataan maahan.  
Kääri arkku mustaan kankaaseen Kaikkia itkettää, koska niillä on ikävä sitä rakasta, joka on 
kuollut. Rakkauden merkiksi arkun päälle laitetaan kukkia.  Laita kukat arkulle 
Minne se ihmisen elämä menee? Jääkö se sinne hautaan? — Se menee Jumalan luo taivaaseen.  
Levitä kultainen kangas verhoksi ilmaan  
Me elävät ei voida nähdä taivaaseen eikä mennä sinne. Maailman ja taivaan välillä on niin kuin verho. 
Jumala on kertonut meille, että siellä on kirkasta ja valoisaa ja ihanaa. 
Ripusta kultainen kangas ikonin päälle 
Taivas on salaisuus. 
 
Kun aika kuluu, ihmisen ruumis arkussa muuttuu mullaksi. Mullasta kasvaa ruohoa ja muita kasveja. 
 Levitä vihreä kangas arkun päälle, laita kukat kasvamaan 
Elämä jatkuu täällä maailmassa. 
 
Jumala rakastaa tätä maailmaa, jonka on tehnyt.   Silitä höyhenellä lapsia 
Joskus me voidaan tuntea se rakkaus.  
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Se on kuin viesti---  Pudota höyhen leijailemaan vihreälle kankaalle  --- taivaasta tänne 
maailmaan, jossa me eletään.  
 
Sitten kun me kuollaan, verho aukeaa taas ja me mennään Jumalan luo. 
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