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Co to jest Książeczka Bez Słów? 

Jest to książeczka zawierająca pięć stron o różnych kolorach: zło
tym, czarnym (ciemnym), czerwonym, białym i zielonym. 

Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów przekazywania 
Ewangelii dzieciom. 

Jej pochodzenie jest nieznane, lecz używana jest w ewangelizacji od 

wielu lat. Na przykład, Charles Spurgeon używał książeczki bez słów 
(chociaż tylko z trzema kolorami) ze swojej kazalnicy zboru Metropoli

tan Tabemacle, Anglia, ponad sto dwadzieścia lat temu. 

Używanie kolorów w celu przedstawienia prawdy powszechnie wy
stępuje w Biblii (np. w Przybytku, w wersetach takich, jak Psalm 51,7; 

Iz. 1 ,I 8). Jest to bardzo skuteczna metoda nauczania. Zachęca dzieci do 
uważnego słuchania i pomaga im w zapamiętaniu. 

Kiedy powinniśmy posługiwać się Książeczką Bez Słów? 

Książeczką Bez Słów możemy posłużyć się w celu przekazania pro

stego i wyraźnego zarysu treści Ewangelii: 

a) kiedy mówisz do grupy dzieci- możesz się nią posłużyć, wyko
rzystując część lekcji biblijnej albo możesz na niej oprzeć całą 
lekcję lub serię lekcji biblijnych 

b) kiedy udzielasz porady duszpasterskiej zainteresowanym dzie

ciom - można się nią posłużyć wobec niezbawionego dziecka, 
które przyszło po poradę, może pomóc nam w powtórzeniu treści 
Ewangelii oraz upewnieniu się, czy dziecko właściwie ją zrozu
miało, zanim rozwiniemy rozmowę duszpasterską. 

Na czym polega treść Ewangelii? 

Zanim zaczniesz posługiwać się Książeczką Bez Słów w nauczaniu 

treści Ewangelii, trzeba najpierw zrozumieć, na czym ta treść polega. 

Najlepszy sposób to uważne i szczegółowe przestudiowanie kazań 

ewangelizacyjnych wygłoszonych w Dziejach Apostolskich, przestudio

wanie Listu do Rzymian oraz studium wielu innych fragmentów, takich 

jak: I Kor. 15,1-4; Jan 3,14-21 i inne. 

Jest tylko jedna treść Ewangelii (Gal. l ,9) i to jest Ewangelia, którą 

musimy przekazywać (Mar. 16,15). 



4 jak posługiwać się książeczką bez słów? 

Jest to treść Ewangelii, którą posługuje się Duch Swiętj, przemawia
jąc do serc dzieci niezbawionych (Rzym. l, 16). 

Treść Ewangelii składa się z czterech głównych działów prawd 
i ewangelista powinien nauczać tyle na temat każdej z nich, ile tylko 
czas i okoliczności na to pozwalają. 

l. Prawdy o Bogu 
- szczególnie Jego moc objawiona w stworzeniu (Dz.Ap. 17,23), 

Jego świętość i sprawiedliwość (Dz.Ap. 17,30-31) i Jego miłość 
(Jan 3, 16). Tego rodzaju nauczanie jest podstawą treści Ewangelii 
i pomaga dzieciom w ujrzeniu swojej odpowiedzialności przed 
Bogiem jako ich Stwórcy oraz swojej grzeszności i potrzeby zba
wienia - w świetle Jego świętości. 

2. Prawdy o grzech u 
- grzech jako bunt przeciwko świętemu Bogu (Rzym. l ,32), 
- grzech jako natura (kim jesteśmy) (Ef. 2,3), 
- grzech jako czyn (co robimy) (Rzym. 3,23), 
- grzech jako czyn który musi być ukarany przez sprawiedliwego 

Boga (Rzym. l , 18). 

3. Prawdy o Jezusie Chrystusie: 

-Jego Osoba 
- jako Bóg-Syn (Dz.Ap. 3,13) 
- jako doskonały Człowiek (Dz.Ap. 2,22). 
- Jego Dzieło 

- śmierć za mnie na krzyżu (Dz.Ap. 5,30-31), 
- zmartwychwstanie (Dz.Ap. 5,30), 
- wywyższenie jako Pana po prawicy Bożej (Dz.Ap. 5,31 ), 
- powtórne przyjście (Dz.Ap. 3,19-2 l ). 

4. Prawdy o zbawieniu 
- Zaproszenie i rozkaz skierowany do grzeszników: 
- aby się upamiętać (chcieć odwrócić się od swojego grzechu i swo-

ich grzesznych dróg) (Dz.Ap. 2,38), 



jak posługiwać się książeczką bez słów? 5 

- uwierzyć (zaufać Jezusowi Chrystusowi jako Panu 
Zbawicielowi od grzechu) (Dz.Ap. 16,31 ). 

Ci, którzy się upamiętają i uwierzll> otrzymają: 

a) zmianę swojego stanowiska - usprawiedliwienie (Rzym. 5, l ), 
b) zmianę położenia (stanu), nowe (wieczne) życie (Jana 20,37) i no

wą naturę (2 Kor. 5,17). 

Każda strona książeczki bez słów odpowiada jednemu z działów 
prawd Ewangelii. 
l. Złota strona - prawdy o Bogu 
2. Ciemna strona - prawdy o grzechu 
3. Czerwona strona - prawdy o Jezusie Chrystusie 
4. Biała strona - prawdy o zbawieniu, szczególnie prawdy 

o usprawiedliwieniu. 
Zielona okładka może być użyta jako piąta strona. Zielony kolor 

symbolizuje wzrost. Tak więc zielona strona może prezentować uświę
cenie - duchowy wzrost chrześcijan po narodzeniu na nowo i otrzyma
niu nowej natury i nowego życia. 

Jak posługiwać się książeczką bez słów? 

Pokazuj dzieciom strony książeczki bez słów, jedną po drugiej, po
święcając wystarczającą ilość czasu, by nauczyć prawd sugerowanych 
przez każdą stronę. Odnośniki biblijne dane są głównie dla twojego oso
bistego studium. Jest rzeczą niemożliwą przytoczenie ich wszystkich 
podczas rozmowy z dzieckiem. 

Złota strona 

O czym myślisz, widząc złoto? O pieniądzach? Tak! O klejnotach? 
Tak! O cennych i wartościowych rzeczach? Tak! Lecz złoto również 
przypomina nam o koronie, jaką nosi król na znak swojej królewskiej 
władzy i o tronie, na którym zasiada król. Tak więc złota strona przypo
mina nam o królu - lecz nie o zwyczajnym, ziemskim królu, tylko o 
Królu królów, który sprawuje władzę nad wszystkim (Psalm 21 ,2; Przyp. 
14,14). Tym Królem jest Bóg. On objawił samego siebie wielu mężom 
na przestrzeni wieków: Izaakowi, Danielowi, Ezechielowi, Janowi ... 
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Biblia mówi, że oni widzieli Go siedzącego na t10nie - Bóg jest tym 
Królem królów. 

Złoto przypomina nam również pieniądze i bogatych ludzi. Ale kto 
jest najbogatszy? Tak- to Bóg. Do Niego należy cały świat. On cały 
ten świat uczynił, On uczynił ciebie i mnie (Kazn. Sal. 12, l ), On też 
pragnie twojego posłuszeństwa. 

Jedna z poznanych w szkole prawd mówi, że złoto jest czystym me
talem. Wszystkie zanieczyszczenia zostały z niego usunięte. To przypo
mina mi, że Bóg jest czysty i święty (Izaj. 6,3). Bóg nigdy nie zgrzeszył 
i nie może pozwolić na żaden grzech w Swojej obecności. Więcej: On 
nie może pozostawić żadnego grzechu bez kary (Psalrn 11 ,4-7). 

Złoto przypomina nam też o niebie- miejscu, w którym przebywa 
Bóg (Obj. 21, 18-21) i które Pan Jezus przygotowuje dla tych, którzy Go 
kochają (Jan 14,2). 

Ciemna strona 

Ta strona przypomina ci, jak wyglądasz w Bożych oczach- o ile 
nie zaufałeś jeszcze Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i 
Zbawicielowi. To właśnie widzi Bóg, gdy patrzy na twoje życie i na two
je serce: ciemność, całkowitą ciemność. 

Co to znaczy? 
Ciemna strona przypomina nam o wielu złych, ciemnych sprawach, 

które każdy z nas popełnił (Rzym. 3,23). O jakie sprawy tu chodzi? Bóg 
wskazuje nam w Biblii, czego nie powinniśmy robić: 

- stawiać innych rzeczy przed Bogiem w naszym życiu, 
-kłamać, 
- kraść, 
-używać Bożego imienia nadaremno, 
- zajmować się tym, co złe i nieczyste, tracić kontrolę nad sobą, 

- pożądać tego, co posiadają inni (2 Mojż. 20,1-7, 13-17). 

Jeśli patrzymy wstecz na nasze życie, to odnajdujemy wiele takich 
właśnie ciemnych spraw, które Biblia nazywa grzechem (lz. 53,6). 

Bóg w Biblii wskazuje nam również to, co zgodnie z Jego wolą po
winieneś wykonywać: 

- kochać Go z całego serca, 
- kochać innych tak, jak siebie samego (Mar. 12,29-31 ), 
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- być posłusznyrr1 i kochać swoich rodziców, przestrzegać Jego 

świętego dnia (2 Mojż. 20,8-12). 

Kiedy jednakże patrzymy na nasze życie, widzimy, że nie czynimy 

tych rzeczy, które powinniśmy. W naszych sercach jest ciemność. 

Dlaczego czynimy złe rzeczy, których nie powinniśmy czynić, a nie 

robimy tego, co powinniśmy? Jest tak dlatego, że taki właśnie jest rodzaj 

ludzki. Tacy się urodziliśmy, z ciemną, grzeszną naturą, i to, co robimy, 

jest tego rezultatem (Rzym. 5, 19). Choćbyśmy nawet najbardziej usiło

wali, nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, aby Bóg nas przyjął; nie 

może nam też w tym pomóc żaden inny człowiek - ani mama, ani tata, 

ani kaznodzieja (Jan 1,1 2-13). 

Potrzebujemy, by Bóg przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Czy 

istnieje jakaś możliwość uzyskania całkowitego przebaczenia? 

Potrzebujemy również nowej natury -żeby już nigdy w naszym ży

ciu nie chcieć czynić zła, które czynimy teraz. Czy jest jakiś sposób na 

to, aby otrzymać nową naturę? 

Odpowiedź na oba pytania brzmi: Tak. 

Czerwona strona 

Bóg zatroszczył się o możliwość usunięcia ciemności z twojego ser

ca i życia- daje ci szansę uzyskania całkowitego przebaczenia i chce 

uczynić cię nowym człowiekiem. On pragnie obie te rzeczy uczynić dla 

ciebie, ponieważ kocha cię z całego serca. 

Pamiętaj, że Bóg jest czysty i święty i musi ukarać grzech. Od tego 

nie ma żadnej drogi ucieczki. Ta cena musi zostać zapłacona. Ale nie 

musisz się smucić. Bóg przygotował możliwość ukarania twojego grze

chu bez karania ciebie. Czy to zabrzmiało tajemniczo? Pozwól więc, że 

to wyjaśnię: 

Bóg tak bardzo cię ukochał, że posłał na świat Swojego Syna, Jezu

sa Chrystusa (który, podobnie jak Jego Ojciec, jest Bogiem) (Jan 3,16). 

Kiedy był na ziemi, prowadził bezgrzeszne życie, a później poniósł 

okrutną śmierć na krzyżu. Widzisz, to Pan Jezus właśnie wziął na siebie 

grzechy całego świata i powiedział Swojemu Ojcu: "Ukarz mnie, Ja za

płacę tę cenę" (lzaj. 53,5; Jan 1,29; 2 Kor. 5,21). 

Czy nie jest to wspaniałe? Dlatego właśnie ta strona ma czerwony ko

lor! Jezus Chrystus zmarł za grzech. Przelał Swoją drogocenną krew, by 
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grzeszne dziewczynki i chłopcy mogli uzyskać przebaczenie grzechów 
(nie ponosząc sami kary za swoje grzechy), i aby mogli stać się nowy
mi, uświęconymi osobami, które podobają się Bogu. 

Bóg Ojciec uczynił jeszcze coś wspaniałego, by udowodnić, że 

śmierć Jego Syna jest wystarczająca, by tobie udzielić całkowitego prze

baczenia. W trzy dni po śmierci wzbudził Go ponownie do życia (Rzym. 
1,4) i teraz przebywa On w niebie jako Pan i Władca wszystkiego 

(Dz.Ap. 5,30-31 ). 

Jedyna droga do uzyskania przebaczenia grzechów - a także stania 

się nowym człowiekiem prowadzi przez Pana Jezusa Chrystusa dzięki 

temu, czego dokonał na krzyżu. 

"Nikt nie był wystarczająco dobry 

By zapłacić cenę naszych grzechów. 
Jedynie On mógł otworzyć drzwi nieba 

I pozwolić nam wejść". 

Kim jest ten Jedyny, kto może ci przebaczyć i dać ci nowe życie? Pan 

Jezus Chrystus. Dlaczego? Ponieważ zmarł za ciebie na krzyżu, powstał 

z martwych, żyje na zawsze i jest Panem. 

Czysta strona 

Czy to wszystko oznacza, że każdy człowiek jest zbawiony? Czy 

grzechy każdego człowieka zostały przebaczone dzięki śmierci Pana Je

zusa na krzyżu? Z pewnością nie. Każdy może być zbawiony. Śmierć 
Chrystusa była wystarczająca dla każdego. Bóg jednak powiedział, że 

jeżeli chcesz, by twoje grzechy zostały przebaczone i jeżeli chcesz być 

czystym w Bożych oczach, musisz uczynić dwie rzeczy. Jeżeli nie uczy

nisz tego, co Bóg od ciebie oczekuje, nie będziesz zbawiony. 

l .  Przede wszystkim, musisz naprawdę pragnąć przebaczenia i sta

nia się nowym człowiekiem. To znaczy, że musisz okazać skruchę 

z powodu twoich grzechów i musisz pragtrąć odwrócić się od 

wszystkiego, co w twoim dotychczasowym życiu było złe i 

musisz pragnąć prowadzić nowe życie z Panem Jezusem Chry

stusem. Czy naprawdę chcesz być nowym człowiekiem i 

prowadzić nowe życie, które będzie się podobało Panu Jezusowi? 

To wcale nie będzie takie łatwe. Inni mogą się z ciebie naśmiewać 

i żartować; ale pamiętaj - jeżeli poprosisz Pana Jezusa, aby prze-
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baczył twój grzech, On b'(dzie chciał być Panem i Władcą całego 

twojego życia, będzie chciał panować i czuwać nad tobą (Dz.Ap. 

2,38; 3,19,26; Łuk. 15,17-20; 18,18-24). 
Czy nadal, naprawdę, chcesz rozpocząć nowe życie? Tak? 

Dobrze! 

2. Po drugie- musisz zwrócić się do Pana Jezusa w modlitwie. Po

wiedz Mu, jak bardzo jesteś Mu wdzięczny za to, że zmarł za cie

bie i powstał z martwych (Rzym. l 0,9). Potem powiedz Mu, że 

żałujesz z powodu wszystkich złych rzeczy, które uczyniłeś i 

poproś Go, by przebaczył wszystkie twoje grzechy (Dz.Ap. 13,38-
39). Następnie powinieneś przyjąć Go do swojego serca i życia, 

by cię oczyścił, by odtąd przebywał tam jako twój Pan i Zbawiciel 

i by pomagał ci być takim chłopcem (lub dziewczynką}, jakim On 

chciałby, byś był (Jan 1,12). Możesz pomodlić się takimi słowa

mi: 
"

Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem zły i że zgrzeszyłem prze

ciwko Tobie. Przepraszam cię za to. Nie chcę już dalej iść tą dro

gą. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i że wziąłeś 

na Siebie moją karę. Proszę, przebacz mi wszystkie grzechy, któ

re popełniłem. Proszę też, wejdź teraz do mojego serca i uczyń 

mnie nowym człowiekiem. Amen". 

Pomódl się taką modlitwą, jeżeli naprawdę pragniesz, by Pan Jezus 

cię zbawił. Możesz modlić się teraz, tam, gdzie właśnie siedzisz i mnie 
słuchasz; możesz modlić się w drodze do domu albo wieczorem, przy 

swoim łóżku, zanim położysz się spać. Jeżeli chciałbyś, bym jeszcze 

dokładniej wytłumaczył ci, jak możesz przyjąć Pana Jezusa, to po spot

kaniu przyjdź jeszcze do mnie, chętnie z tobą porozmawiam. 

Wiedz, że On cię nigdy nie odrzuci (Jan 6,37). W chwili, gdy popro

sisz Go, by cię zbawił, On rzeczywiście przebaczy wszystkie twoje grze

chy i będziesz wobec N i ego całkowicie czysty (Psalm 51, 7). Bóg nie tyl

ko przebaczy wszystkie twoje grzechy, ale odtąd będzie postrzegał cię 

jako "pozostającego w Chrystusie"; uzna cię za przyobleczonego w dos

konałą czystość i nieskazitelność Jezusa Chrystusa (2 Kor. 5,21), biel

szą i czystszą niż ta biała strona. 

Nie odkładaj tej decyzji na później. Pan Jezus chce cię zbawić teraz, 

a nie dopiero jutro. Dzisiaj jest dzień zbawienia. 
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Wskazówki dla nauczyciela: 

l .  Pamiętaj, że zaproszenie do przyjęcia Pa11a Jez11sa Chrystusa jest 
częścią Ewangelii U ak wyżej); nie jest czymś, co dodatkowo przy
taczamy na koniec. Parniętaj też, że odpowiedź na zaproszenie jest 
procesem, który zachodzi w sercu dziecka; nie jest to w żadnym 
wypadku żadna reakcja fizyczna. 

2. Pamiętaj, że może słucha cię dziecko, które chciałoby być zba
wione, ale nie wie jeszcze, w jaki sposób może zaufać Chrystuso
wi. Bądź dostępny dla takich dzieci, tak jak to wskazano powyżej. 

3. Nigdy, pod żad11ym pozorem, 11ie wywieraj 11acisk11 11a dzieci a11i 

11ie pobudzaj ich emocji w celu nakłonienia ich do zaufania Chry
stusowi albo do rozmowy z tobą. Ufaj Bogu, że Duch Święty wy
konuje w ich sercach swoją pracę. 

4. Jeżeli posługujesz się książeczką bez słów w rozmowie prywat
nej, również nie wywieraj na dziecko żadnej presji w celu nakło
nienia go do zaufania Chrystusowi. Wyjaśnij treść Ewangelii 
i wytłumacz, w jaki sposób może zaufać Panu. Powiedz, że może 
uczynić to w każdej chwili oraz że jesteś gotów jeszcze z nim na 
ten temat porozmawiać i pomóc mu. Zasugeruj, by przemyślało 
swoją decyzję i że na chwilę w ciszy poczekasz na jego odpo
wiedź. Jeżeli potrzebuje twojej pomocy, niech wie, że zawsze je
steś do jego dyspozycji. 

Zielona strona 

To wspaniałe, że kiedy zaufamy Panu Jezusowi jako swojemu Panu 
i Zbawicielowi, Bóg całkowicie nam przebacza i zapomina wszystkie 
nasze grzechy (pokaż ponownie białą stronę) i widzi nas tak czystych 
i niewinnych, jak Pan Jezus. 

Lecz Bóg czyni coś więcej. Jeżeli ufamy Pan Jezusowi, On daje nam 
nową naturę. Kształtuje w nas nową osobę (nowego człowieka) i chce, 
abyśmy codziennie stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Od 
chwili, gdy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy nowymi ludźmi i On 
chce, abyśmy wzrastali (2 Piotra 3, 18). 
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(Zieleń jest w przyrodzie koiorem wzrastania; dzieci muszą zrozu

mieć, że przyjęcie Chrystusa jest początkiem nowego życia w Nim- ży

cia, w któ1ym z dnia na dzień powinniśmy się stawać coraz bardziej po

dobni do naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Ch1ystusa). 

Możesz wzrastać poprzez: 

1. Świadomość, że jesteś zbawiony - dzięki podwójnemu świade
ctwu: Biblii (l Jana 5,13) i twojego zmienionego życia (l Jana 
2,3). 

2. Codzienne czytanie Biblii i pragnienie, by żyć w posłuszeństwie 
wobec jej słów (2 Tym. 2, 15). 

3. Częstą rozmowę z Bogiem- modlitwę (l Tes. 5,17). 
4. Opowiadanie innym o tym, co On uczynił dla ciebie (Mat. l 0,32). 
5. Wyznawanie Bogu popełnionych grzechów (l Jana l ,9). 
6. Społeczność w zborze z innymi wierzącymi (Hcbr. l 0,25). 

(Tych prawd powinieneś nauczać dzieci zbawione ba1riziej szczegóło

wo w przeciągu dłuższego czasu, w tygodniach, miesiącach i latach, 

które nastąpią po ich nawróceniu). 

N i ech Bóg ci błogosławi, gdy będziesz używał tej małej książeczki 

dla prezentowania Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa dziew

czynkom i chłopcom; i niech wiele spośród nich zawróci od bałwa

nów do Boga i zacznie służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i będzie 

oczekiwać Jego Syna z nieba (l Tes. 1,9). 
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