
Värisydän-opetus 

Jumala on luonut meille hienon maailman. Hän puhuu meille monella eri tavalla, 

Raamatun sanassa, luonnon kautta, väritkin kertovat meille Jumalasta. Mitä värit voivat 

kertoa? 

Keltainen: Tässä minulla on keltainen sydän, mitä se kertoo meille Jumalasta? Tässä 

lukee ”Jumala rakastaa”.  

Niin, Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen.  Hän rakastaa jokaista ihmistä ja 

haluaa, että me eläisimme hänen yhteydessä, Jumalan ystävinä. Hän haluaa antaa 

meille hyvän elämän. Jumala on pyhä ja puhdas, hänessä ei ole mitään pimeää tai 

likaista.  

Musta: Tässä on musta sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee ”Synti erottaa”. 

Musta väri kertoo meille tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan. Meidän pahat teot 

erottavat meidät Jumalasta. Raamattu kertoo, että synti erottaa Jumalasta ja että synnin 

palkka on kuolema. Sinä olet varmaan huomannut, että kun olet tehnyt jotain väärää, niin 

tunnet olosi synkäksi ja raskaaksi, kuin kantaisit raskasta taakkaa. (valehtelet, varastat, 

et tottele vanhempiasi, kiusaat kaveria jne.) Synti painaa mieltä ja raamattu sanookin, 

että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. 

Punainen: Mitä punainen sydän kertoo meille? Tässä lukee ”Jeesuksen veri puhdistaa”. 

Tämä onkin hyvä väri, se kertoo meille Jeesuksesta. Jeesus, Jumalan ainoa poika, tuli 

maan päälle, että hän voisi auttaa meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Jeesus kuoli 

meidän syntien puolesta, hän kantoi kaikki pahat tekomme ristin puulle. Jeesus kärsi 

meidän rangaistuksen, että me saisimme elämän ja uuden yhteyden Jumalaan. Hän 

haluaa vapauttaa meidät kaikista taakoista. 

Valkoinen: Seuraavaksi on valkoinen sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee 

”Sydämen usko pelastaa”. 

Raamattu sanoo, että jos sinä tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, niin 

sinä pelastut. Kun sinä käännyt Jeesuksen puoleen rukouksessa ja sanot hänelle: 

”Jeesus anna anteeksi syntini ja tule sydämeeni asumaan”, silloin Jeesus puhdistaa 

sinun sydämesi ja voit tuntea, kuinka Jeesus ottaa sinun taakkasi pois. Saat puhtaan 

valkean sydämen ja ilon elämääsi. 

Vihreä: Viimeisenä on vihreä sydän, mitä se kertoo meille? Tässä lukee ”Pyhä Henki 

opastaa”. 

Kun sinä olet pyytänyt Jeesusta sydämeesi, niin saat Jumalan Pyhän Hengen oppaaksi 

elämääsi. Hän opettaa ja opastaa ja johdattaa sinua, niin että opit tuntemaan Jumalan 

tahdon. Kun luet raamattua, rukoilet ja käyt seurakunnan kokouksissa, niin saat voimaa 

ja kasvat Jumalan lapsena. Jumalan seurassa taakatkin tuntuvat kevyemmiltä. 

Tällaisia asioita Jumalan luomat värit kertovat meille. 

Fiippiläiskirje 4:6-7 sanoo: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä 

tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää 

kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte 

Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Psalmi 55:23 sanoo: Jätä taakkasi Herran käteen, hän 

pitää sinusta huolen. Kerro sinäkin Jeesukselle kaikki huolesi, hän tahtoo vapauttaa sinut 

kaikista taakoista.  

 

Lukekaa yhdessä sanatonta kirjaa muutaman kerran: 

(Keltainen)   Jumala rakastaa 

(Musta)   Synti erottaa 

(Punainen)   Jeesuksen veri puhdistaa 

(Valkoinen)  Sydämen usko pelastaa 

(Vihreä)   Pyhä Henki opastaa 

Kuka haluaa nyt sanoa yksin? Anna kaikille halukkaille mahdollisuus. 
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