Hogyan használjuk a Szavak nélküli könyvet
és az Evangéliumi csiki-csukit?
(Hajtogassuk meg párszor az Evangéliumi csiki-csuki
füleit, mielőtt használjuk! Különösen ügyeljünk arra, hogy
az első és a hátsó fülek szélei ne akadjanak össze! Először
úgy tartsuk magunk elé, hogy az arany kör a gyermekek
felé nézzen, a fehér szív felénk, de fejjel lefelé!)
Ennek az evangélizáló eszköznek a segítségével színekkel
vagy ábrákkal szemléltetve mondhatjuk el az evangéliumot
egy még meg nem tért gyermeknek, vagy segíthetünk egy
gyermekcsoportnak megérteni és elmélyíteni fontos evangéliumi igazságokat. Akárhol használjuk ezeket az eszközöket,
imádkozzunk, hogy a Szentlélek munkálkodjék a gyermekek
szívében! Isten képes a színeket is felhasználni arra, hogy
embereket mentsen meg. (A Szavak nélküli könyvet használhatjuk fiatalok és felnőttek evangélizálásánál is nekik szóló
példákkal.)
A TANÍTÁS
Láttál már ilyen könyvecskét? (Mutassuk meg a színeket, illetve az evangéliumi jelképeket!) Látod, nincsen
benne írás, mégis minden egyes oldala egy nagyon
különleges, igaz történetre emlékeztet minket. Ezt szeretném most elmondani neked.
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ARANY
Mi jut eszedbe az aranyról (a kör sárga színe az arany
színt jelképezi)? Pénz? Ékszerek? (Hallgassuk meg a választ!) Vannak emberek, akiknek rengeteg pénzük, aranyuk van, de Isten még náluk is gazdagabb. Ő a leggazdagabb, hiszen Övé az egész világ, mert Ő teremtette
azt: a Napot, a bolygókat, a csillagokat, a növényeket és
az állatokat is. Ő alkotott meg téged is és engem is. A
Mennyországban lakik. A Bibliából tudjuk, hogy ott az
utcák is aranyból vannak. A Menny a tisztaság, a fényesség, a szépség és az öröm helye. Isten azt akarja, hogy
egyszer te is oda kerüljél, és örökké Vele éljél.
Azt mondtam, hogy a Bibliából tudunk a Mennyről. A Biblia Isten könyve. Mindent Ő íratott le benne.
A Bibliából olvashatunk Istenről, és abból ismerhetjük
meg Őt. Ez a színes könyvecske segít nekünk betűk
nélkül is megértenünk azokat a fontos dolgokat, amelyeket Isten a Bibliában jelentett ki.
Talán tanultál már arról, hogy az arany nagyon tiszta
fém. Ez Isten tisztaságára emlékeztet. Ezt úgy is mondjuk, hogy Isten bűntelen és szent. Soha nem tesz, nem
mond, de még csak nem is gondol rosszat.
Amikor az emberek összeházasodnak, aranygyűrűt
húznak egymás ujjára. Így fejezik ki azt, hogy mostantól összetartoznak, mert szeretik egymást. Az arany
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szín Isten szeretetére is emlékeztet. A Biblia ezt mondja: „úgy szerette Isten a világot” (Jn 3,16). Te is a világon
élsz, ezért rád is igaz, hogy Isten nagyon szeret. Azt
akarja, hogy örök életed legyen, amely már itt, a földön elkezdődhet, és majd a Mennyben folytatódhat
örökké. De van egy nagy gond!
FEKETE
Ezt jelzi ez a szomorú szín is. Erről beszél az, amit
most a Bibliából olvasok neked: „Mindenki vétkezett”
(Róm 3,23). A mindenkibe én is meg te is beletartozunk. Mindnyájan képesek vagyunk a rosszra. Ezt nevezi a Biblia bűnnek. A fekete szín (szív) arra emlékeztet,
hogy minden ember tesz, mond, gondol olyan dolgokat, amelyek nem tetszenek Istennek, amelyek szomorúságot okoznak Neki is és másoknak is. A gyermekek
például milyen bűnöket szoktak elkövetni? (Hallgassuk
meg a választ!)
Szerinted miért könnyű rosszat tenni, hazudni, megharagudni, megsértődni, hisztizni? (Hallgassuk meg a
választ!) Azért, mert mindannyian bűnös természettel
születtünk, és magunktól nem tudunk Istennek tetsző
életet élni. Így nincs is Vele kapcsolatunk.
Mivel Isten szent, gyűlöli a bűnt, és nem tűri meg
az Ő országában, a Mennyben. Ha valaki bűnösen közelítene Hozzá, azonnal elpusztulna a jelenlétében.
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Istennek meg kell büntetnie a bűnt, mert Ő igazságos
is. A büntetés az, hogy ha ebben az állapotban maradsz, nem lehet Vele kapcsolatod sem itt, a földön,
sem földi életed után.
De azt is mondtam, hogy Isten szeret téged. Tudja,
hogy magadtól nem tudsz megszabadulni a bűnből,
mert az erősebb nálad. Ezért elkészítette neked a bűnbocsánat útját. Ez kell ahhoz, hogy megmenekülhess a
büntetéstől, kapcsolatba kerülhess Vele már itt, a földön, és aztán örökre Vele élhess a Mennyben.
PIROS
Erről a mentő tervről beszél a piros oldal (a kereszt).
Mire emlékeztet a piros szín? (Hallgassuk meg a választ!) A piros a vér színe is. Isten ezt jelentette ki: „vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22). Vagyis: az
emberek által elkövetett bűnökért valakinek meg kell
halnia. Vagy annak, aki vétkezett, vagy valaki másnak.
De ki vállalná ezt? Egy valaki megtette: Isten Fia, az Úr
Jézus, akinek a születésére Karácsonykor emlékezünk.
Ő azért tehette ezt meg, mert Neki nem volt bűne.
Isten azért küldte el Jézust a világba, hogy meghaljon érted és értem. Jézus a Fiú Isten, ezért akkor is bűntelen volt, amikor emberi testben itt élt a földön. Mégis
keresztre feszítették, mint egy gonosztevőt. Most már
hallottad, hogy ezt érted vállalta. Szoktuk mondani,
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hogy Magára vette a bűneidet. Vagyis engedte, hogy
Isten úgy lássa, mintha Ő tette volna azokat a rossz dolgokat, amiket te tettél, és így Őt büntette meg helyetted. Jézus érted szenvedett és halt meg. Eltemették,
de a harmadik napon Isten életre keltette, vagyis feltámasztotta. Az Úr Jézus ma is él a Mennyben. Egyedül
Ő szabadíthat meg a bűn erejétől, a bűn büntetésétől.
FEHÉR
A bűnbocsánat a legcsodálatosabb ajándék, amelyet ember kaphat. Erről tanít a fehér színű oldal
(szív). A bűnbocsánat azt is jelenti, hogy Isten Jézusért
megbocsátja a bűneidet, és a gyermekévé fogad. Aki
bűnbocsánatot kap, az új, örök életet is kap, amely
már akár ma elkezdődhet, és örökké tart. Ha a tested
egyszer meg is hal, a lelked – az, aki te valójában vagy
– örökké élhet Istennel a Mennyben.
De vajon hogyan lehet tiéd ez a nagyszerű ajándék?
Isten Maga ad erre választ a Bibliában: „aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Jn 3,36). Hinni a Fiúban azt
jelenti, hogy miután hallasz Jézusról és megérted, mit
tett érted, egyszer csak a szíveddel elfogadod, hogy
ezt személyesen érted is tette. Szomorúságot is érzel a
bűneid miatt, de már úgy gondolsz Jézusra, mint a te
Szabadítódra, akiért Isten megbocsát neked. Istennek
ezt a nagy ajándékát bármikor elfogadhatod – akár
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most is. (Ha látjuk, hogy a gyermek nem érti még a tanítást, vagy nem mutat bűnbánatot, ne erőltessük! Tapintatosan feltehetünk neki néhány kérdést. A válaszai sokat
elárulhatnak.)
Mit szeretnél most tenni? Mikor szeretnél bocsánatot kapni? Isten miért kész a gyermekévé fogadni téged? Kicsoda Jézus? Stb.
(Ha a gyermek szeretne kapcsolatba kerülni Istennel,
biztassuk, hogy ezt jelezheti Neki imádságban is! Viszont
semmiképpen ne kérjük arra, hogy mondjon el utánunk
egy mintaimádságot! Bízzuk a gyermek megtérését a
Szentlélekre!)
Ha most hittel elfogadtad Jézust Szabadítódnak és
Uradnak, mi történt veled? Honnan tudhatod ezt? (Olvassuk el vele a János 3,36-ot! Lényeges, hogy megértse:
Jézusért örök életet kapott, kapcsolatba került Istennel
stb.) Isten még valami fontosra szeretne téged tanítani.
ZÖLD
Mire emlékeztet a zöld szín? (Hallgassuk meg a választ!) Engem arra, hogy tavasszal minden kizöldül, növekedésnek indul. Ugyanígy te is, miután elfogadtad
Jézust Szabadítódnak, növekedhetsz a hitedben, és
fejlődhet a szeretetkapcsolat közted és Isten között. A
növekedést Isten Lelke, a Szentlélek végzi titokzatosan
az életedben, akit Isten akkor küld el hozzád, amikor
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hittel elfogadod az Úr Jézust. A Bibliából tudom, hogy
Isten várja az együttműködésedet. Öt fontos dolgot
tehetsz. Ezekhez Isten adja az Ő erejét.
Egyre jobban megismerheted Istent. Ebben a Biblia
segít. Van saját Bibliád?
1. Kezdd el olvasni, mert abban Isten sok mindent elmond Magáról, Jézusról és rólad is!
2. Az is erősíti a kapcsolatotokat, ha mindenről beszélgetsz Istennel. Ezt nevezzük imádságnak. Ő
mindent tud rólad, mégis szeretné, ha elmondanád Neki, ami veled történik. Örömmel figyel rád,
és kész tanácsot adni, megválaszolni a kérdéseidet,
vigasztalni, bátorítani téged.
3. Nagyon jó és hasznos, ha olyan gyermekekkel is barátkozol, akik szintén hisznek az Úr Jézusban. A hívők sokat tudnak egymásnak segíteni, tudják egymást biztatni, bátorítani, mint az igazi jó testvérek.
4. Te már az Úrnak tetsző életet szeretnél élni, és lesz,
amikor sikerül, de sajnos lesz, amikor újra bűnt
fogsz elkövetni. Isten várja, hogy megvalld Neki
azokat. Olyankor is emlékezz arra, hogy Jézusért
Ő már minden bűnödet megbocsátotta, és soha
nem hagy el! Azért fontos a bűnvallás, mert a bűn
megrontja a kapcsolatodat Istennel.

5. Isten feladatot is szánt neked. Mivel azt akarja, hogy
minél többen megismerjék az Úr Jézust és megmeneküljenek, azt szeretné, hogy te is mondd el
másoknak, mit tett Ő veled Jézusért.
(Megtaníthatunk a gyermeknek egy ritmikus mondókát: Bibliaolvasás – titi tá titi tá; Beszélgetés Istennel
– titititi titi tá; Barátok, bűnvallás – titáti titi tá; Bizonyságtétel – titititi tá.)
Nagyon örülök, hogy mindezt elmondhattam neked. Megengeded, hogy imádkozzam érted? (Ha a
gyermek igent mond, imádkozzunk érte a helyzetnek
megfelelően! Mielőtt elválunk, adhatunk neki egy igés
kártyát, egy Örömhír újságot, egy traktátust, egy áhítatos
füzetet, egy Csodaklikk-könyvjelzőt stb.)
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amikor sikerül, de sajnos lesz, amikor újra bűnt
fogsz elkövetni. Isten várja, hogy megvalld Neki
azokat. Olyankor is emlékezz arra, hogy Jézusért
Ő már minden bűnödet megbocsátotta, és soha
nem hagy el! Azért fontos a bűnvallás, mert a bűn
megrontja a kapcsolatodat Istennel.

5. Isten feladatot is szánt neked. Mivel azt akarja, hogy
minél többen megismerjék az Úr Jézust és megmeneküljenek, azt szeretné, hogy te is mondd el
másoknak, mit tett Ő veled Jézusért.
(Megtaníthatunk a gyermeknek egy ritmikus mondókát: Bibliaolvasás – titi tá titi tá; Beszélgetés Istennel
– titititi titi tá; Barátok, bűnvallás – titáti titi tá; Bizonyságtétel – titititi tá.)
Nagyon örülök, hogy mindezt elmondhattam neked. Megengeded, hogy imádkozzam érted? (Ha a
gyermek igent mond, imádkozzunk érte a helyzetnek
megfelelően! Mielőtt elválunk, adhatunk neki egy igés
kártyát, egy Örömhír újságot, egy traktátust, egy áhítatos
füzetet, egy Csodaklikk-könyvjelzőt stb.)
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