VIHREÄ SIVU
Mitä vihreä väri tuo sinulle mieleen? (Anna mahdollisuus vastata.) Minua vihreä
muistuttaa asioista, joissa on elämää ja jotka kasvavat, kuten ruoho, kasvit ja
puut. Jumala haluaa, että sinäkin kasvat. En tarkoita vain sitä, että sinusta tulee
pitempi tai painosi lisääntyy. Jumala haluaa sinun kasvavan niin, että rakastat ja
miellytät häntä yhä enemmän. Kun käännyit pois synneistäsi ja luotit
Jeesukseen, sait uuden elämän, ikuisen elämän! Synnyit Jumalan perheeseen.
Nyt Jumala haluaa auttaa sinua elämään uudella tavalla. Sinusta ei tule yhtäkkiä
täydellistä, mutta Jumala antaa sinulle voimaa olla tekemättä asioita, jotka eivät
miellytä häntä. Jumala auttaa sinua olemaan ystävällisempi, tottelevaisempi ja
rehellisempi. Kun teet syntiä, kerro siitä Jumalalle. Hän antaa sinulle anteeksi ja
puhdistaa sinut synnistä. Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme syntimme,
niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9).
Jumala lupaa myös: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää” (Hepr.
13:5b). Jumala ei jätä sinua silloinkaan, kun et käyttäydy niin kuin sinun pitäisi.
Mutta silloin saat pyytää Taivaan Isää antamaan sinulle anteeksi ja auttamaan
sinua olemaan tottelevainen.
(Voitte vielä rukoilla ja kiittää Jumalaa anteeksiantamuksesta sekä siitä, että
hän on aina kanssamme ja auttaa tekemään oikein. Jos on aikaa, kerro lapselle
asioista, jotka auttavat häntä kasvamaan Jumalan perheenjäsenenä.)
1. Puhu Jumalalle eli rukoile (1. Tess. 5:17).
2. Kuuntele Jumalaa eli lue Raamattua ja opettele sitä
ulkoa (Ps. 119:11).
3. Kerro Jumalasta muille (Mark. 16:15).
4. Ylistä Jumalaa yhdessä toisten kanssa, käy kirkossa,
pyhäkoulussa tai raamattukerhossa (Hepr. 10:25).
Ennen kuin lapsi lähtee, anna hänelle traktaatti tai kirjekurssin tilausohjeet.
Lupaa rukoilla lapsen puolesta. Voit pyytää hänen nimensä ja osoitteensa
jälkihoitotyötä varten.
Kaikki oikeudet pidätetään. Toimitettu suomeksi 2011.
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SANATTOMAN KIRJAN KÄYTTÖ
Voit käyttää sanatonta kirjaa, kun kerrot lapselle tai lapsiryhmälle
evankeliumin sanoman. Tämä työkalu sopii myös sielunhoitokeskustelun
tueksi, erityisesti kun keskustelet lapsen kanssa, joka ei tunne Jeesusta.
Sanaton kirja voi selventää lapsille raamatunopetuksessa esiintyneitä
evankeliumin totuuksia.
Käyttäessäsi tätä työkalua rukoile, että Pyhä Henki tekisi työtä lapsen
sydämessä. Jos et tunne lasta, aloita esittelemällä itsesi ja kysymällä lapsen
nimi, niin että voit kutsua häntä nimellä samalla, kun kerrot evankeliumin. Ole
itse innostunut siitä, mitä kerrot. Jumala voi käyttää sielunhoitokeskustelua
lapsen elämässä niin, että hän haluaa vastaanottaa Jeesuksen Pelastajakseen!
OPETUS
Oletko koskaan nähnyt sanatonta kirjaa? (Näytä kirjan värejä.) Sanaton kirja
kertoo ilman sanoja siitä, mitä Raamattu opettaa todellisesta ja elävästä
Jumalasta, joka on luonut maailman. Jokainen sivu kertoo pätkän eräästä
tosikertomuksesta. Haluat varmaan kuulla tämän kertomuksen!
Oletko koskaan kurkistanut kirjan viimeiselle sivulle nähdäksesi, onko tarinan
loppu onnellinen vai surullinen? (Anna mahdollisuus vastata.) Minä olen
tehnyt niin! Katsotaan ensiksi tämän kertomuksen viimeistä sivua.
KULTAINEN SIVU
Mitä kulta tuo sinulle mieleen? Rahaa? Koruja? (Anna mahdollisuus vastata.)
Jotkut ihmiset omistavat niitä paljon. Mutta kaikkein rikkain ja anteliain on
Jumala. Hän omistaa koko maailman, koska hän on tehnyt maapallon,
auringon ja tähdet. Hän on tehnyt myös sinut ja minut. Jumala asuu taivaassa,
joka on ihmeellinen valon, kauneuden ja onnen paikka. Raamatussa
kerrotaan, että taivaassa kadut ovat kultaa. Jumala haluaa, että jonakin
päivänä sinä tulisit sinne ja eläisit hänen kanssaan ikuisesti.
Miten opimme tuntemaan Jumalaa ja saamme selville, millainen hän on?
Jumalan kirja, Raamattu, kertoo meille Jumalasta. Tämä pieni sanaton kirja
auttaa meitä ymmärtämään, mitä Jumala sanoo meille Raamatussa.
Olet ehkä oppinut koulussa, että kulta on puhdasta. Myös Jumala on puhdas
ja pyhä. Jumala ei ole koskaan tehnyt, sanonut tai edes ajatellut mitään
väärää. Hän vihaa syntiä (kaikkea väärää) eikä voi sallia syntiä siellä, missä hän
itse on.
Kun ihmiset menevät naimisiin, he antavat toisilleen kultaiset sormukset
rakkauden merkiksi. Kulta voi muistuttaa meitä myös Jumalan rakkaudesta.
Raamattu sanoo: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon” (Joh. 3:16). Se
tarkoittaa, että Jumala rakastaa sinua! Jumala haluaa, että sinulla olisi ikuinen
elämä. Tämä ihmeellinen elämä Jumalan kanssa voi alkaa nyt ja jatkua
ikuisesti hänen kanssaan taivaassa. Asiassa on vain yksi hankala ongelma…

TUMMA SIVU
Tuo ongelma on synti. Tämä tumma sivu kertoo siitä. Synti tarkoittaa, että haluat
kulkea omaa tietäsi. Pahojen asioiden tekeminen, sanominen tai ajatteleminen
ovat syntiä. Syntiä on olla tottelematon niille käskyille, jotka Jumala on
kirjassaan Raamatussa antanut. Synti aiheuttaa murhetta meidän
maailmassamme. Osaatko sanoa, millä tavalla lapset voivat tehdä syntiä? (Anna
mahdollisuus vastata.)
Miksi meidän on niin helppo kertoa valheita, suuttua tai olla epäystävällisiä?
Koska jokaisella meistä on syntymästämme syntinen luonto. Se tarkoittaa, että
meidän on helpompi olla tottelematta Jumalaa kuin totella häntä.
Jumalan sana sanoo: ”Kaikki ovat tehneet syntiä” (Room. 3:23). Kaikki tarkoittaa
meitä jokaista, myös sinua ja minua. Synti erottaa meidät Jumalasta. Jumala on
täydellisen hyvä, hänessä ei ole yhtään syntiä. Jumala ei voi antaa synnin tulla
sinne, missä hän on.
Jumala sanoo, että synnistä seuraa rangaistus. Rangaistus on ikuinen ero
Jumalasta. Jumala tietää, ettet pysty itse vapautumaan synnistä. Hän tietää,
ettet pysty olemaan tarpeeksi hyvä miellyttääksesi häntä. Mutta Jumala haluaa,
että sinulla olisi ihmeellinen uusi elämä hänen kanssaan jo nyt ja ikuisesti
taivaassa. Niinpä hän valmisti sinulle mahdollisuuden anteeksiantamukseen.
PUNAINEN SIVU
Kuuntele tarkasti, niin saat sitten itse kertoa, mitä punainen väri merkitsee.
Jumala tietää, että synti vaikuttaa sinunkin elämässäsi etkä voi sitä mitenkään
itse poistaa. Siksi Jumala lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen, maailmaan
pikkuisena vauvana. Jumalan Poika kasvoi mieheksi, mutta ei tehnyt syntiä. Hän
ei koskaan tehnyt mitään väärää. Mutta Jumalan suunnitelma oli rangaista
Poikaansa kaikista niistä vääristä asioista, joita sinä ja minä olemme tehneet.
Jeesus oli valmis vuodattamaan verensä ja kuolemaan ristillä ottaakseen pois
meidän syntimme.
Muistatko nyt, mitä punainen väri tarkoittaa? (Jeesuksen kallisarvoista verta.)
Jeesus kuoli meidän sijastamme. Hän kuoli, että sinä ja minä voisimme saada
ikuisen elämän hänen kanssaan.
Raamatussa Jumala sanoo: ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien
tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo” (1. Piet.
3:18). Jumala on myös sanonut, että anteeksiantamukseen tarvitaan veren
vuodattaminen (Hepr. 9:22). Jeesus kuoli ristillä ja antoi verensä meidän
puolestamme, ottaakseen pois sinunkin syntisi.
Jumala rakasti Poikaansa, ja hän on niin voimallinen, että herätti Jeesuksen
kuolleista kolmen päivän päästä. Jeesus elää nyt taivaassa ja voi ottaa pois
kaiken synnin pimeyden, joka erottaa sinut Jumalasta.

PUHDAS SIVU
Miksi Jeesus kuoli? Hän halusi antaa sinulle kaksi lahjaa. Tämä puhdas sivu
kertoo niistä. Ensimmäinen lahja on syntien anteeksiantamus. Jeesus haluaa
antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja puhdistaa sinut Jumalan edessä. Siinäpä
on hieno lahja, vai mitä?
Jeesus haluaa antaa sinulle toisenkin lahjan: ikuisen elämän. Se tarkoittaa, että
sinusta tulee Jumalan lapsi, ja alat elää uutta elämää, joka jatkuu ikuisesti.
Eräänä päivänä sinun ruumiisi voi kuolla, mutta ”todellinen, sisäinen sinä” elää
ikuisesti Jumalan kanssa taivaassa.
Kuka voi saada nämä kaksi hienoa lahjaa? Jumala itse kertoo sen meille
Raamatussa. ”Jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Mitä uskominen tarkoittaa? Se tarkoittaa
Jeesuksen puoleen kääntymistä ja luottamista siihen, että hän antaa sinun
syntisi anteeksi ja lahjoittaa sinulle ikuisen elämän. Anna Jumalan auttaa sinua,
ettet enää tekisi väärin, ja luota hänen anteeksiantoonsa (Apt. 3:19). Jeesus
lupaa antaa anteeksi.
Oletko valmis tekemään näin?
(Luota Pyhän Hengen apuun, kun kutsut lasta kääntymään Jumalan, Pelastajan,
puoleen. Jos lapsi ei näytä ymmärtävän tarvettaan pelastua tai ei ymmärrä
synnin vakavuutta, älä painosta häntä. Lapsi ei ehkä vielä ole valmis ottamaan
tätä askelta, joka muuttaa sekä hänen iankaikkisen kohtalonsa että hänen
elämänsä maan päällä. Tee vielä lisäkysymyksiä, jotta ymmärtäisit lapsen
tilanteen.)
Miksi sinun pitäisi kääntyä pois synnistä ja luottaa Jeesukseen? Mitä Jeesus
on tehnyt sinun puolestasi? Mitä haluat kertoa Jeesukselle juuri nyt?
(Jos lapsi haluaa uskoa Jeesukseen, anna hänelle mahdollisuus rukoilla. Jos
lapsi ei osaa tai uskalla rukoilla ääneen, voit kysyä, haluaisiko hän rukoilla
toistaen sinun perässäsi. Yksinkertainen rukous voi olla tällainen: ”Rakas
Jeesus, tiedän, että olen tehnyt syntiä ja pyydän sitä anteeksi. Kiitos, että
kuolit puolestani. Auta minua kääntymään pois synneistäni. Tule minun
Pelastajakseni ja anna minulle ikuinen elämä.” Rukouksen jälkeen vahvista
lasta Jumalan sanalla.)
Mitä pyysit Jeesusta tekemään? Miksi? Mitä Jeesus teki puolestasi? Mitä nyt
on tapahtunut? Mistä tiedät sen?
(Katsokaa uudelleen Joh. 3:16 ja Apt. 3:19. Auta lasta ymmärtämään, että
Jeesukseen uskovilla on ikuinen elämä Jumalan kanssa, koska Raamattu
sanoo niin.)

