
Taivas, 
Jumalan 
kaunis 
koti

Nettiraamattu 
lapsille

Kun Jeesus eli maan päällä, Hän kertoi 
opetuslapsilleen taivaasta.  Hän kutsui 
sitä “Isäni kodiksi” ja sanoi, että 
siellä oli monta huonetta.  
Se tarkoitti suurta, 
kaunista kotia.  
Taivas on suurempi 
ja kauniinpi 
kuin mikään 
koti maan päällä.

Jeesus sanoi, “Minä menen valmistamaan teille sijaa.  
Ja jos minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen 
sitten takaisin ja noudan teidät luokseni.”  Jeesus 
nousi taivaaseen, kun Hän oli noussut kuolleista.  
Opetuslasten katsellessa Jeesus nousi ylös pilviin 
eikä Häntä enää 
näkynyt.
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Muurin perustukset oli kaunistettu jalokivillä, jotka 
kimmelsivät kirkkaanvärisinä.  Kaupungin jokainen 
portti oli tehty yhdestä valtavankokoisesta 
helmestä!

Eräässä heidän lauluistaan ovat tällaiset sanat: 
SINÄ OLET ARVOLLINEN JA OLET VERELLASI 
OSTANUT MEIDÄT KAIKISTA 
KIELISTÄ, KANSOISTA JA 
MAISTA.  OLET TEHNYT 
MEISTÄ KUNINGASSUVUN, 
MEIDÄN 
JUMALAMME 
PAPPEJA.

Ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja, 
kertoo meille siitä, miten ihmeellistä taivaassa 
on.  Parasta kaikessa on se, että taivas on tavallaan 
Jumalan koti.  Jumala on kaikkialla, mutta Hänen 

valtaistuimensa on 
taivaassa.

Raamatun viimeiset luvut kuvaavat taivasta uutena 
Jerusalemina.  Se on valtavan suuri, ja sen 
ulkopuolella on korkea muuri.  Muuri on tehty 
kristallinkirkkaasta jaspiskivestä.

Enkelit ja muut taivaalliset olennot 
ylistävät Jumalaa taivaassa.  Niin 
myös kaikki Jumalaan uskovat 
jotka ovat kuolleet ja menneet 
taivaaseen.  He laulavat 
ylistyslauluja Jumalalle.

Siitä lähtien kristityt ovat muistaneet, että Jeesus 
lupasi tulla takaisin heitä hakemaan.  Jeesus sanoi, 

että Hän tulee yhtäkkiä, silloin kun vähiten 
odotamme.  Mutta entä ne kristityt, 

jotka kuolevat ennen kuin 
Jeesus tulee takaisin?  
Raamatussa sanotaan, 

että he menevät 
suoraan Jeesuksen 

luo.  Kun 
muutamme

pois ruumiistamme, 
menemme 
Herran luo.
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Taivaassa Jumalan luona ei ole 
enää kyyneleitä.  Joskus Jumalan 
omat itkevät tämän maailman 
suruja.  Taivaassa Jumala pyyhkii 
pois kaikki kyyneleet.

Taivaassa jopa eläimet ovat erilaisia.  Ne ovat 
kesyjä ja ystävällisiä.  Sudet ja lampaat ovat 
yhdessä laitumella.  Jopa uljaat leijonat syövät olkia 
kuin härät.  Herra sanoo,” Kukaan ei tee pahaa, ei 
tuota turmiota minun pyhällä vuorellani.”

Kaunis ja kirkas elämän veden joki virtaa Jumalan 
valtaistuimelta.  Joen kummallakin puolella on 
elämän puu, mikä ensin kasvoi Eedenin puutarhassa.  
Tämä on hyvin erityinen puu.  Se kantaa vuodessa 
kahdettoista hedelmät, uuden  sadon kerran 
kuukaudessa.  Ja sen puun lehdistä kansat saavat 
terveyden.

Kun katselemme 
ympärillemme, näemme, 
että taivaasta puuttuu 
jotakin.  Ei kuulu 
vihaisia 
sanoja.  
Kukaan ei 
tappele 
tai ole 
itsekäs.  
Ovissa ei 
ole lukkoja, 
koska 
taivaassa ei 
ole varkaita.  

Ei ole myöskään 
valehtelijoita, murhaajia, 
noitia tai muita ilkeitä 

ihmisiä.  Taivaassa 
ei ole 

minkäänlaista 
syntiä.

Taivaassa ei tarvita auringon ja kuun valoa.  Jumalan 
oma kirkkaus antaa tarpeeksi valoa.  Siellä ei 
koskaan ole pimeä.

Helmiportteja ei koskaan suljeta.  Mennäänpä 
katsomaan… sisälläpä vasta kaunista on.  Kaupunki on 
tehty puhtaasta kullasta, joka on kuin kirkasta lasia.  
Jopa kadut ovat 
kultaa.
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Taivas on avoin kaikille pojille ja tytöille (ja 
aikuisille myös) jotka ovat ottaneet Jeesuksen 
vastaan Vapahtajana ja ovat Hänelle kuuliaisia.  
Taivaassa on kirja nimeltään Karitsan Elämän Kirja.  
Se on täynnä ihmisten nimiä.  Tiedätkö, 
kenen nimet siihen on kirjoitettu?  
Kaikkien niiden nimet, jotka 
ovat panneet 
luottamuksensa 
Jeesukseen.  

Onko sinun nimesi 
siinä kirjassa?

Raamatun viimeiset sanat taivaasta ovat kutsu meille.  

haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.”

Taivaassa ei ole myöskään kuolemaa.  Jumalan omat 
ovat aina Jumalan kanssa.  Ei ole surua, ei itkua, ei 
kipua.  Ei sairautta, ei hyvästejä, ei hautajaisia.  
Kaikki ovat taivaassa 
ikuisesti onnellisia 
Jumalan luona.
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Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän kutsuu
synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema.

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän lähetti
poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään

rangaistuksemme.  Jeesus nousi kuolleista ja nousi
taivaaseen!  Nyt Jumala voi antaa sinulle synnit anteeksi.

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle: Rakas
Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani ja elää nyt.

Tule elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin
uuden elämän nyt ja saisin olla kanssasi iankaikkisesti.

Auta minua elämään Sinun lapsenasi.  Aamen.   Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!


