
RAAMATUN PUNAINEN LANKA 
 
Oletko joskus miettinyt, mitä Raamatussa kerrotaan? Katsotaanpa, mitä tämä kirja sisältää. (Joh. 
20:31) Tämä on Jumalan kirja ja täällä hän ilmoittaa, millainen hän on.  
Täällä Raamatussa kerrotaan, että Jumala asuu taivaassa. Taivas on ihana paikka, koska Jumala 
on siellä. Hän on täydellinen, rakastava, kaikkivaltias ja oikeudenmukainen.  

1. Maapallo 
Kauan, kauan sitten Jumala loi koko maailman. Hän teki puut, eläimet, tähdet taivaalle ja hän loi 
myös ihmisen. Kaikki, mitä Jumala teki, oli hyvää. Karhut eivät tappaneet lampaita eivätkä ihmiset 
riidelleet keskenään. Puutarhassa, jossa Aatami ja Eeva elivät, oli kaikki hyvää ja täydellistä.  

2. Omena 
Jumala oli sanonut ihmiselle: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, 
joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman 
oma.” 1. Moos. 2:16-17  
Mutta eräänä päivänä Paholainen, joka on Jumalan vihollinen, tuli houkuttelemaan Eevaa käär-
meen muodossa. Hän sai Eevan syömään kielletystä puusta. Ja Aatamikin söi. 

3. Musta sydän 
Kaikki oli ollut täydellistä kunnes ensimmäiset ihmiset olivat tottelemattomia Jumalalle. Voi miten 
surullinen päivä se olikaan. Se toi synnin ja kuoleman maailmaan ja synti erotti ihmisen Jumalasta. 
(Room. 5:12) Elävä yhteys Jumalaan oli menetetty. Siitä hetkestä lähtien kaikki ihmiset ovat teh-
neet syntiä. Ihmiset eivät enää eläneet Jumalan tahdon mukaan, niin kuin hän oli alussa tarkoitta-
nut. Jumala kuitenkin rakastaa ihmisiä ja siksi hänellä oli suunnitelma, miten pelastaa ihminen 
synnin ja kuoleman vallasta. 

4. Jeesus-vauva 
Jumala lähetti oman rakkaan Poikansa, Jeesuksen, taivaasta tänne maan päälle. Jeesus syntyi 
tänne pienenä vauvana. Kun hän kasvoi, hän oli erilainen kuin muut ihmiset.  
Hän oli kaikille ystävällinen eikä tehnyt koskaan mitään pahaa. Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä. 
Hän oli täydellinen ja teki kaikessa Jumalan tahdon. (Hepr. 7:26) Kun Jeesus kasvoi aikuiseksi, 
hän teki paljon hyvää. Hän paransi sairaita, herätti kuolleita ja kertoi Jumalan valtakunnasta. Jee-
sus oli myös Jumala, siksi hän saattoi tehdä monenlaisia ihmeitä. 

5. Risti 
Mutta Jeesuksella oli vieläkin tärkeämpi tehtävä. Hän tuli maailmaan kärsimään ihmisten synneistä 
seuraavan rangaistuksen. Siksi hänen piti kuolla ristillä. (1. Piet. 2:24) Ajattele, Jeesus rakasti mei-
tä niin paljon, että oli valmis kuolemaan meidän puolestamme. Hän tahtoi korjata rikki menneen 
yhteyden Jumalan ja ihmisten välillä. 

6. Hauta 
Jeesus kuoli ja haudattiin, mutta hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hän elää tänään eikä 
kuole enää koskaan. Jeesus voitti kuoleman ja hänellä on valta antaa synnit anteeksi. (Room. 
8:34) Jokainen, joka pyytää Jeesukselta syntejään anteeksi saa lahjaksi iankaikkisen elämän Ju-
malan yhteydessä. 
Sinä voit tänään sanoa Jeesukselle: ”Anna kaikki syntini anteeksi. Minä tahdon elää sinun kanssa-
si.” 
Silloin sinusta tulee Jumalan perheen jäsen ja sinulla on oikeus päästä taivaan valtakuntaan. 
(1. Joh. 5:12-13) 

7. Taivas 
Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän meni takaisin taivaaseen Isän Jumalan luokse. Jeesus meni 
taivaaseen valmistamaan tilaa, että kaikki jotka uskovat häneen voivat tulla sinne hänen luokseen. 
(Joh. 14:2-3) Taivas on hyvä paikka. Siellä ei ole mitään murhetta, ei sairautta eikä pahaa mieltä. 
Siellä meitä odottaa hienot juhlat kun kaikki Jeesukseen uskovat kokoontuvat yhteen kiittämään ja 
ylistämään Jumalaa. 
 
Kaikki, mitä Raamatussa sanotaan, on totta, koska se on Jumalan sanaa. Tutustu sinäkin Raamat-
tuun, että voisit tuntea Jumalan ja tietäisit miten paljon hän sinua rakastaa! 
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Käyttöohje: 

Ota 80-90 cm pitkä punainen paksu lanka tai kapea nauha. Leik-
kaa kuvat irti. Aseta yhdet kuvat alustalle oikeaan järjestykseen 
kuvapuoli alaspäin maapallo alimmaksi viereisen kuvan mukaan. 

Teippaa lanka tai nauha kuvien päälle aloittaen alareunasta. Jätä 
tyhjää lankaa kuvien väliin noin 3 cm ja yläpäähän 20 cm. 

Liimaa sitten toiset kuvat samaan kohtaan langan päälle niin että 
lanka jää kuvien väliin. 

Tee vielä solmu langan yläpäähän helpottamaan langan ja kuvien 
asettamista Raamatun väliin.  

Kertoessasi pidä kuvat Raamatun välissä ja vedä yksi kuva kerral-
laan näkyviin. 
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