
7. osztály.   XI. hét.  május 25-29. 

 

Áldás Békesség! 

 

 

Mivel most tanulunk a Szentlélekről, pünkösdről, így az ünnepre, 

ami idén május 31.-én van, külön nem térünk ki. 

Mivel  a Szentlélek láthatatlan,de jelenlevő valóság ezért a tulajdonságai 

alapján , a jelképekben ismerhetjük meg.Mondok egy példát, a meleget  

látod? Nem, csak érzed. Ha bemész egy szobába akkor nem a meleget látod, 

hanem a kályhát, a radiátort,.. ami a meleget adja. 

A Szentlelket sem látjuk mégis butaság lenne tagadni a létét. 

A Szentlélek jelképei: 

szél : ----     szél = lélek  

                   a szél munkája titokzatos, irányíthatatlan, letagadhatatlan, 

                   nem tudjuk honnan jött és hova tart. 

                   A Szentlelket sem tudjuk irányítani.Nem tudjuk megtiltani a 

                   munkáját.De azt láthatjuk hogy megváltozik egy ember, amikor 

                   elhagyja rossz cselekedeteit, és ISTEN SZERINT ÉL                        

 tűz ---           éget, megtisztít,fertőtlenít,keményít, megedzik a vasat. 

                   a Szentlélek kiírt ja a szívből  a bűnt.Pétert bátorrá tette ott 

                   pünkösdkor a szólásra, a bizonyságtevésre.De téged is bátorrá 

                   tehet , hitvallóvá, hogy ne szégyelld őt. 

víz    -----    a víz tulajdonsága, hogy felüdít a nyári forróságban  milyen 

                   jól esik pl. a vizes permet a főtéren 

                   A Szentlélek a szomjas lelkünket tölti meg , amikor annyira  

                  vágyakozunk már valami biztos jóra. 

                   A víz tisztít, kezet,ruhát. A Szentlélek megtisztítja a lelkünket a  

                   bűntől.Lemossa lelki szennyünket. 

                   A víz árad.Most ne az árvízre gondolj, az rombol.A gazda amikor 

                  a kiszáradt földjét megáztatja öntözéssel, hogy legyen termés. 

                  A Szentlélek ránk árasztja lelkét hogy mi is gyümölcsöt teremjünk. 

lámpás ---   alapvető tulajdonsága hogy világítson a sötétben 

                   A Szentlélek rávilágít az életünkre.Így láthatjuk meg a rosszat 



 amit tettünk,megláthatjuk,a kereszt titkát,hogy mit is jelent 

a megváltás,megláthatjuk Istent az életünkben,és megláthatod, 

felismerheted a másik emberben a felebarátot, hogy ő is 

Isten akaratából van. 

ajándék ---- ajándékot nem igen szoktunk venni magunknak.Nem csomagoljuk 

                    be és nem kötjük át masnival.Attól ajándék az ajándék hogy kapjuk. 

 A Szentlélek nem tőlünk való, felettünk áll.Nem tudjuk 

megvenni  pénzért,nem tudjuk előállítani. 

DE TUDJUK HÍVNI.Mondhatjuk.  

                                            Jövel Szentlélek Úristen! 

 A Bibliában előforduló jelképek még a Szentlélekre: pártfogó,galamb,pecsét, 

                                                                                    zálog és kenet. 

 

A Szentlélek mindig ,csak és kizárólag a jót teszi! Így könnyen leellenőrizheted 

hogy amit tettél azt ki motiválta benned. Milyen erő.Az Isten, vagy a Sátán. 

 

A Szentlélek munkája 

 

1. az általános kegyelem 

 

Te most általános iskolába jársz.Olyan dolgokat tanulsz ami a mindennapi  

élethez kell.Mondhatni semmi különlegeset.Megtanulsz olvasni írni, számolni 

hogy tudd majd kiszámolni hány négyzetméter a fürdőszoba  és mennyi csempét kell 

venni.Tehát minden ember rendelkezik vele. 

Az kegyelme jelen van ebben a világban, de nem igen figyel rá senki. 

Megszoktuk ,van.vannak akik jót tesznek.Minden évben eljön a tavasz érnek a 

gyümölcsök.Sok embernek van jó képessége erre vagy arra a dologra,ezért  

látjuk milyen ügyesen fest,vagy készít szobrot.Tudjuk hogy vannak közöttünk bölcs 

emberek akik mindig jól döntenek.Látjuk hogy valahol mégis csak rend van ebben a 

világban.A hétfő után a kedd következik, és a nappalt az est 

követi. 

 

2.Különös kegyelem 

 



Isten megengedi, hogy bennem legyen a Szentlélek és munkálkodjon, 

dolgozzon .Azt akarja, hogy meghalljam Isten szavát.Értsem meg 2 lehetőség 

van üdvösség vagy kárhozat..Melyiket választom?Azt is 

akarja,hogy engedelmeskedjem.Ő vezet, ő irányít.Nem nemek kell kitalálnom. 

 

Ha a Szentlélek bennem munkálkodik akkor: 

1.     megbánom  bűneimet 

2.     felismerem a kereszt titkát,vagyis fáj a bennem lévő bűn,szabadulni 

        akarok tőle 

3.     ezek után már nem akarom a bűnt,Jézust akarom követni 

        új életet akarok, ami megtermi a jó gyümölcsöket,amit mindenki láthat 

        az éltemben.Ezek a gyümölcsök : szeretet,öröm, békesség, türelem, 

        szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás,( Galata 5:22.) 

 

A Szentlélek jelen van az egyházban.Összeköt Istennel és összeköt az  

emberekkel.Ezért az egyházban megtalálható: 

                     * apostoli tanítás ---- Isten igéje 

                     * sákramentum   -----úrvacsora 

                     * imádkozás 

                     * diakónia           ----- szeretetből való adás 

 

Ez volt az utolsó lecke ebben a tanévben.  

Itt megállunk, és a következő évben innen folytatódik a tananyag. 

A könyvedet és a füzetedet légyszíves megőrizni. 

Természetesen a leckét tudnod kell.Megtalálhatod a TK.119-124.old. 

Az 50 és az 52. kérdés memoriter. 

 

 

 


