
Cum să foloseşti 
Cartea fără cuvinte 

cu culori sau simboluri

Foloseşte această carte pentru a prezenta Evanghelia unui 
copil sau unui grup, pentru a sfătui pe un copil nemântuit 
sau a ajuta pe un copil să înţeleagă mesajul mântuirii.

În timp ce o foloseşti, roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze 
în inima copilului. Dacă nu cunoşti copilul, prezintă-te mai 
întâi, af lă şi numele lui, apoi adresează-i-te pe nume în timp 
ce îi spui mesajul Evangheliei. Spune-i acest mesaj cu mult 
entuziasm. Dumnezeu poate să folosească prezentarea ta, 
pentru a-l ajuta pe copil să înţeleagă că este păcătos şi să 
primească mântuirea.

PREZENTAREA (aşa cum te-ai adresa unui copil)

Ai văzut vreodată o Carte fără cuvinte? (Arată-i culorile sau 
simbolurile cărţii.) Aceasta ne spune ceea ce ne învaţă Biblia 
despre Dumnezeul cel viu şi adevărat, care a făcut lumea. 
Toate aceste culori/simboluri îmi amintesc de o povestire 
adevărată, deosebită. Ascultă-mă, te rog, în timp ce îţi voi 
spune povestea Cărţii fără cuvinte.

(Deschide la pagina aurie/formează cercul. Pentru cartea cu simboluri, 
începe prezentarea ţinând inima albă înspre tine, cu colţul în sus).

VERDE

La ce te gândeşti când vezi culoarea verde? (Permite 
copilului să răspundă.) Verdele îmi aminteşte despre lucruri care 
au viaţă şi cresc – precum iarba, f lorile şi copacii. Dumnezeu 
doreşte ca şi tu să creşti. Nu vreau să spun doar să creşti în 
înălţime sau în greutate. Dumnezeu doreşte ca tu să creşti 
în dragoste, şi să-I f ii tot mai plăcut Domnului Isus. Când 
ai renunţat la păcatele tale, şi te-ai încrezut în Domnul Isus, 
ai primit o viaţă nouă – viaţa veşnică! Ai devenit un copil al 
lui Dumnezeu. 

Acum Dumnezeu te va ajuta să te comporţi altfel decât 
înainte. Nu vei f i dintr-o dată perfect, dar Dumnezeu îţi 
va da puterea să nu mai faci lucrurile rele, care Lui nu Îi 
plac. Te va ajuta să f ii mai ascultător, mai generos, să spui 
adevărul etc. Când păcătuieşti, recunoaşte înaintea lui 
Dumnezeu că ai păcătuit, şi El te va ierta. Biblia spune: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, 
ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire“ 
(1 Ioan 1:9). 

Dumnezeu a promis de asemenea: „Nicidecum n-am 
să te las“ (Evrei 13:5). Chiar şi atunci când nu te comporţi 
cum trebuie, Dumnezeu nu te va părăsi. Dar tu trebuie să-I 
ceri lui Dumnezeu să te ierte, şi să te ajute să f ii un copil 
ascultător de El. 

(Condu copilul într-o rugăciune de mulţumire pentru iertarea pe care a 
primit-o, pentru promisiunea că Domnul va f i cu El întotdeauna, şi că îl 
va ajuta să facă ceea ce este bine. Dacă timpul îţi permite, spune-i copilului 
lucrurile care îl vor ajuta să crească în viaţa de credinţă, 
după ce a devenit un copil al lui Dumnezeu.) 

AURIU  

La ce te gândeşti când vezi culoarea aurie? La bani? 
La bijuterii? (Permite copilului să răspundă.) Unii oameni au 
foarte multe din acestea. Dar Dumnezeu este cel mai bogat 
şi cel mai generos. Lumea întreagă este a Lui, deoarece El a 
făcut-o. El a făcut tot ce ne înconjoară: soarele, luna, copacii, 
păsările etc. El ne-a făcut şi pe noi, oamenii – şi pe mine şi 
pe tine. Dumnezeu locuieşte în cer – un loc minunat, plin 
de lumină, frumuseţe şi fericire. Biblia spune că în cer este 
o stradă de aur. Dumnezeu doreşte ca într-o zi tu să ajungi 
acolo, şi să trăieşti cu El pentru totdeauna. 

De unde învăţăm cine este Dumnezeu şi cum este El? 
Din Cartea pe care El ne-a dat-o – Biblia. Această Carte 
fără cuvinte ne ajută să înţelegem ce ne spune Dumnezeu 
în Biblie. 

Poate ai învăţat la şcoală că aurul este curat. Aceasta îmi 
aminteşte că Dumnezeu este curat şi sfânt. Dumnezeu 
niciodată nu a făcut, nu a spus şi nici măcar nu a gândit 
ceva rău. El urăşte păcatul (lucrurile rele) şi nu permite 
păcat în prezenţa Sa, deoarece El este sfânt. 

Adesea, când doi tineri se căsătoresc, ca semn al dragostei 
lor, ei poartă verighete de aur. Astfel, aurul ne aminteşte şi 
de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Biblia spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea“ (Ioan 3:16). 
Aceasta înseamnă că Dumnezeu te iubeşte. Dumnezeu 
doreşte ca tu să ai viaţa veşnică (pentru totdeauna). Este o 
viaţă nouă, minunată cu Dumnezeu, viaţă care începe acum 
şi va continua pentru totdeauna cu El în cer. 
Dar ceva te împiedică să primeşti această viaţă.

1. Vorbeşte cu Dumnezeu – roagă-te (1 Tes. 5:17). 

2. Împlineşte ceea ce-ţi spune Dumnezeu – învaţă Cuvântul 
Lui, citindu-l şi memorându-l (Ps. 119:11). 

3. Spune altora despre Dumnezeu (Marcu 16:15). 

4. Închină-te lui Dumnezeu – mergi la biserică sau la un 
Grup Vestea Bună (Evr. 10:25). 

(Înainte să plece copilul, dă-i un tractat sau o lecţie de la Cursul Biblic 
prin Corespondenţă. Dacă doreşti să ţii legătura cu el pentru a-i trimite 
broşuri sau lecţii care să-l ajute în creşterea lui spirituală, cere-i numele şi 
adresa. Dacă copilul a fost învăţat să nu dea aceste informaţii străinilor, 
atunci accentuează din nou importanţa frecventării bisericii sau a 
Grupului Vestea Bună, şi spune-i că te rogi pentru el.)
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NEGRU

Ceea ce te împiedică este păcatul. Această pagină/
inimă neagră îmi aminteşte despre păcat. Să mergi pe calea 
ta proprie, în loc să mergi pe calea lui Dumnezeu este păcat. 
Să gândeşti, să spui sau să faci lucruri rele este păcat. Păcat 
înseamnă să încalci regulile pe care ni le-a dat Dumnezeu 
în cartea Sa, Biblia. Când primii oameni, Adam şi Eva, au 
păcătuit, atunci a intrat păcatul în lumea noastră; şi acesta 
este motivul pentru care toţi păcătuim, f iindcă ne naştem 
păcătoşi. Care sunt câteva păcate pe care le fac copiii? 
(Permite copilului să răspundă.)

De ce este aşa de uşor pentru noi să spunem minciuni, să 
ne mâniem şi să facem rău altora? Pentru că f iecare dintre 
noi se naşte cu o natură păcătoasă. Aceasta înseamnă că este 
mai uşor pentru noi să f im neascultători, decât să ascultăm 
de Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Toţi au păcătuit“ (Rom. 
3:23). Toţi înseamnă că f iecare dintre noi, inclusiv tu şi eu. 
Păcatul ne ţine departe de Dumnezeu, deoarece El este 
desăvârşit – El nu are niciun păcat. Dumnezeu nu poate 
permite păcatului să f ie acolo unde este El. 

Dumnezeu spune că păcatul trebuie pedepsit. Pedeapsa 
păcatului este de a f i despărţit de Dumnezeu pentru tot-
deauna. Dumnezeu ştia că tu nu poţi să faci nimic pentru 
a scăpa de păcat. El ştia că tu nu poţi să f ii destul de bun, 
pentru a-I f ii plăcut Lui. Dar Dumnezeu doreşte ca tu să 
ai aici pe pământ o viaţă nouă minunată cu El, şi într-o zi 
pentru totdeauna în cer, împreună cu El. Aşa că  
El a pregătit o cale de iertare pentru tine.

ALB

De ce a murit Domnul Isus? Pentru a-ţi da ţie 
daruri minunate. Această pagină/inimă curată ne spune 
despre ele. Un dar este iertarea de păcate. Isus doreşte să ţi 
ierte toate păcatele, ca să f ii curat înaintea lui Dumnezeu. 
Nu este acesta un mare dar? 

Mai este un alt dar pe care vrea să ţi-l dea Domnul Isus. 
Este viaţa veşnică. Aceasta înseamnă să devii un copil al 
lui Dumnezeu, având o viaţă nouă, care începe acum, şi 
continuă pentru totdeauna. Într-o zi, trupul tău va muri, 
însă tu vei continua să trăieşti veşnic cu Dumnezeu în cer. 

Cine poate avea aceste daruri mari? Dumnezeu ne spune 
în Biblie: „Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Ce înseamnă să crezi? Să 
crezi  înseamnă să te întorci la Domnul Isus; să crezi că El 
poate să te ierte şi să-ţi dea viaţa veşnică. Trebuie să-ţi pară 
rău de lucrurile rele pe care le-ai făcut, şi, prin puterea Lui, 
să încetezi să le mai faci; astfel vei f i iertat de păcatele tale 
(Fapte 3:19). Dacă vii la El, Isus promite că te iartă. 

Eşti gata să vii la Domnul Isus? 
(Cere-I lui Dumnezeu călăuzire, în timp ce inviţi copilul să vină la 

Domnul Isus, pentru a primi mântuirea. Dacă copilul nu înţelege, şi nu-i 
pare rău pentru păcatele lui, nu insista. Poate copilul nu este gata să facă 
acest pas, care îi va schimba nu doar destinul etern, ci şi viaţa lui aici pe 
pământ. Pune întrebări copilului.)

De ce trebuie să renunţi la păcatul tău, şi să te încrezi în 
Domnul Isus? Ce a făcut Domnul Isus pentru tine? 
Ce doreşti să-I spui chiar acum? 

ROŞU 

Ascultă cu atenţie. Apoi voi vedea dacă poţi să-mi 
spui ce reprezintă culoarea roşie. Dumnezeu cunoaşte pă-
catul din viaţa ta, şi ştie că nu poţi să faci nimic pentru a-L 
îndepărta. De aceea El L-a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Domnul Isus Hristos, să Se nască în lumea aceasta ca un 
copil. Fiul lui Dumnezeu a crescut mare, a devenit adult, 
dar nu a făcut niciun păcat. El nu a făcut niciodată nimic 
rău. Dar planul lui Dumnezeu era de a-L pedepsi pe Fiul 
Său pentru toate lucrurile rele pe care le-au făcut oamenii. 
Isus Hristos Şi-a dat viaţa pe cruce de bună voie; sângele 
Lui a curs pe cruce, pentru a îndepărta păcatul tău. 

Acum poţi să-mi spui ce reprezintă culoarea roşie? (Sângele 
preţios al Domnului Isus Hristos.) Domnul Isus Hristos a murit în 
locul nostru. El a murit ca tu şi eu să putem să avem viaţa 
veşnică cu El. 

În Biblie Dumnezeu spune: „Hristos, de asemenea, a 
suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru 
cei nelegiuiţi (Cel bun pentru cel rău), ca să ne aducă la 
Dumnezeu“ (1 Petru  3:18). Dumnezeu a spus că vărsarea 
sângelui era necesară pentru iertare (Evrei 9:22). 

Dumnezeu a primit jertfa Fiului Său, şi, f iindcă este 
puternic, El l-a adus pe Fiul Său înapoi la viaţă după trei 
zile. Astăzi Domnul Isus este viu în cer, şi poate să înde-
părteze păcatele din viaţa noastră, fiindcă ele ţin departe de 
Dumnezeu. 

(Dacă copilul doreşte să se întoarcă la Dumnezeu, dă-i posibilitatea să se 
roage. Dacă copilul ezită să se roage cu voce tare, întreabă-l dacă doreşte să 
repete după tine. Model de rugăciune: „Doamne Isuse, ştiu că am păcătuit, 
şi îmi pare rău. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine. Vreau ca Tu să mă 
ajuţi să renunţ la păcatele mele. Te rog, să mă ierţi chiar acum şi să-mi dai 
viaţa veşnică.“ Dacă copilul a înţeles şi s-a rugat, arată-i cum poate să f ie 
sigur de mântuirea Lui, citindu-i din Cuvântul lui Dumnezeu.)

Ce ai cerut Domnului Isus în rugăciune? De ce ai avut 
nevoie de aceasta? Ce a făcut Domnul Isus pentru tine? De 
unde ştii? (Recapitulează Ioan 3:16 şi conceptele din Fapte 3:19. Ajută 
copilul să f ie sigur că el are viaţa veşnică împreună cu Dumnezeu, deoarece 
Biblia spune astfel.)

Mai este o singură culoare despre care n-am spus nimic 
– culoarea verde. 
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