
Találkozz 
a Szerzővel!

Írta: Paul Reid 
Illusztráció: Tim Shirey
Magyar nyelvterületre adaptálta: a VISZ Irodalmi Bizottsága

A szöveget kiadja:
Európai Gyermek-Evangélizációs Közösség
Kilchzimmer, CH-4438 Langenbruck; www.cefeurope.com
Copyright © 2009 Child Evangelism Fellowship® of Europe. Meet the Author − magyar
Minden jog fenntartva.
Magyar nyelven kiadja:
Magyarországon a Vasárnapi Iskolai Szövetség (Gyermek-Evangélizációs Közösség)
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.; 0036-28-547960; betpecel@visz.org; www.visz.org
Erdélyben a Gyermek Evangélizációs Közösség
AMEC, Calea Turnisorului 90, 550048 – Sibiu, Romania
0040-269-229994; gyek.romania@gmail.com; www.edituraamec.ro
Kárpátalján a Gyermek-Evangélizációs Közösség
Komarova 11a, 90200 Beregszász, Ukrajna;  00380 3141 23736; misszioshaz@bereg.net.ua

Szövegkönyv tanítóknak

www.teachkids.eu

Figyelem!
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iskolás tanítók számra javasolt kiegészítő tanítási ötletek. Figyelmébe ajánljuk web-áruházunkat. A teljes 
tanítói csomagban minden segédanyagot megtalál, amelyek a gyermekek hatékony tanítását segítik. A 
csomag megvásárlásával egyben támogatja a gyermekek között végzett missziós szolgálatokat is.

Ennek a sorozatnak a szemléltetőeszközeit az országos CEF-irodáktól vagy webáruházakból vásárolhatja 
meg. Ezek listáját a www.teachkids.eu/hu honlapon, a CEF-országok alatt találja.

Minden jog fenntartva. (Felhasználás engedélyezve.) Kizárólag személyes, nem üzleti és nem kereskedel-
mi célokra sokszorosítható. Az engedélyeztetés részleteiért látogasson el a www.teachkids.eu/hu
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Bevezetés
Sok gyermeknek nagyon kevés vagy semmilyen ismerete sincs a Szentlélek Isten Személyéről. 
Sok téves felfogás létezik a Szentlélek Személyéről és munkájáról. Olyan gondolatok terjedtek el 

róla, amelyek nem a Bibliából származnak, pl., hogy a Szentlélek Isten földhöz vág embereket, akik 
vagy megnémulnak, vagy össze-vissza kiabálnak.

A leckék főként nagyobb gyermekeknek szólnak, ezért ha kisebb gyermekeknek tanítjuk azokat, 
néhány kifejezést és módszert az ő életkorukhoz kell igazítanunk. 

Nyilvánvaló, hogy öt leckében a Szentlélek Személyéről és munkájáról csak néhány tanítás foglal-
ható össze. Egyik lecke sem tartalmaz, például, tanítást a Lélek ajándékairól. Ha többet szeretnénk 
tanítani ebben a témában, az Igazságok a Római levélből c. sorozatban találhatunk hozzá anyagot 
(az európai CEF gondozásában megjelent anyag megvásárolható a szövegkönyv elején feltüntetett 
címek bármelyikén).

Az egész sorozatot tanácsos hétről hétre, a megadott sorrendben, rendszerezetten tanítani.
Különleges alkalmakra választhatunk egy-egy leckét. Az első három lecke inkább evangélizáló jel-

legű. Alkalmasak arra, hogy az evangéliumot szabadtéri rendezvényeken, táborban vagy Örömhír 
Klubban tanítsuk. A 4. és 5. lecke a keresztyén gyermekek lelki növekedését szeretné segíteni. 

Egyik lecke sem csak egyetlen bibliai történetre épül, tehát a tanítás során az egyszerű elbeszélés-
nél változatosabb módszerekre lesz szükségünk. A leckék kérdéseket és válaszokat, esettanulmányo-
kat, csoportmunkát, szerepjátékokat és foglalkoztató feladatokat tartalmaznak. A gyermekcsopor-
tunknak megfelelő összes módszert, természetesen, nem találjuk meg a sorozatban, ám szabadon 
alakítsuk át a módszereket a saját elgondolásunk szerint!

Bízunk abban, hogy az élvezetes és változatos módszerekkel a gyermekek könnyebben megérthe-
tik és alkalmazhatják ezeket a mély igazságokat.

Maga a Szentlélek nyissa meg a gyermekek szívét és értelmét ezek előtt a csodálatos igazságok 
előtt, hiszen Ő a nagy Tanító (1Korinthus 2,13)!

Bibliai igazságok tanítása 
Ha a gyermekeknek csak bibliai történeteket mondunk el, nem teljesítjük tanítói feladatunkat. 

Rendkívül fontos, hogy először megtanulják a leckékben megfogalmazott igazságokat. Csak ezután 
tudjuk őket továbbvezetni, hiszen azt is meg kell nekik mutatnunk, hogy az adott igazságot mikép-
pen vonatkoztathatják mindennapi életükre. Természetesen lehetetlen a leckékben található összes 
igazságot egy alkalommal kimerítően megtanítani. Ezért minden leckéhez egyetlen központi igaz-
ságot választottunk. A központi igazság az elejétől a végéig átszövi a leckét. A tanítói szakaszokat KI 
rövidítéssel jelöltük. 

A KIN, ill. KIM rövidítés a nem megtért, ill. a megtért gyermek életére alkalmazott központi igaz-
ságot jelzi. A szövegben találunk megkülönböztető kifejezéseket: „ha még nem fogadtad be az Úr 
Jézust”, és „ha te már elmondhatod magadról, hogy keresztyén vagy”.

Az igazság alkalmazásait a szöveg mellett vastag vonallal emeltük ki. Az alkalmazásokat bátran 
alakítsuk az általunk tanított gyermekek életéhez (pl. ha többségében lányokat tanítunk, használjunk 
lányneveket; ha nagyon kicsi gyermekeket tanítunk, hozzunk az ő életükre jellemző példákat)! Egy 
a lényeg: alkalmazzuk Isten Igéjét az életükre! 
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Segítség felajánlása
Miközben az evangélium üzenetét hirdetjük a gyermekeknek, lesznek majd olyanok, akik válaszol-

nak Isten hívására. Talán valamikor később meg is tudjuk, hogy valaki elfogadta az Úr Jézust Megvál-
tójának, de megtörténhet, hogy soha nem szerzünk róla tudomást. Lehetnek olyan gyermekek is, 
akik kérdéseikre szeretnének választ kapni, vagy bátorításra van szükségük. 

Tanításunkat hallgathatják olyan megtért gyermekek, akik éppen valamilyen nehéz időszakot él-
nek át, vagy akik nem egészen értik, miként alkalmazható az adott lecke személyes életükre, vagy 
olyan helyzettel kerültek szembe, amelyről még nem ismerik a Biblia tanítását, vagy csak szeretnék 
elmondani nekünk egy gondjukat, hogy imádkozhassunk értük, ami különösen is fontos, ha mi va-
gyunk az egyetlen keresztyén, akire számíthatnak. 

Sok minden miatt kell tehát a gyermekeknek tudniuk: számíthatnak ránk. Ezért világosan mond-
juk el nekik, hol és mikor beszélgethetnek velünk. A nem megtért gyermekek miatt pedig azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy amikor hozzánk jönnek, nem az Úr Jézushoz jönnek. Vagyis ahhoz, hogy az Úr 
Jézust elfogadják, nem kell feltétlenül velünk beszélgetniük.

Mindenképpen figyeljünk arra, hogy ne a meghívással együtt ajánljuk föl segítségünket! Nem sza-
bad azt a benyomást keltenünk a gyermekekben, hogy csak rajtunk keresztül mehetnek az Úr Jézus-
hoz, vagy hogyha velünk beszélgettek, meg is tértek, ill. csak akkor jöhetnek hozzánk, ha szeretnének 
megtérni. 

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket nem megtért gyermekeknek? 

Példa:  „Talán azt gondolod, szeretnél az Úr Jézusnak élni, de nem tudod, hogyan léphetnél vele 
kapcsolatba. Az alkalom után ott leszek az ablaknál. Tudnod kell, hogy én nem tudlak megszabadíta-
ni a bűn rabságából, mert arra csak az Úr Jézus képes. Ám örömmel elmagyarázom, hogyan lehet vele 
kapcsolatod. Nyugodtan gyere oda hozzám. Leülünk, és beszélgetünk ezekről a dolgokról.”

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket megtért gyermekeknek? 

Példa: „Ha már rábíztad magad az Úr Jézusra, a Megváltóra, de nekem még nem beszéltél erről 
a döntésedről, kérlek, mondd el nekem is. Az óra végén itt leszek a zongoránál. Nagyon örülnék, ha 
megtudnám, hogy már te is keresztyén vagy. Akkor tudok imádkozni érted, és talán tudok segíteni 
neked valamiben.”

Aranymondások
Nem mindegyik leckéhez tartozik aranymondás. Három igeverset adtunk meg. Célravezetőbb  két 

vagy három igeverset jól megtanítani, amelyekre aztán a gyermekek emlékeznek. Ha öt igeverset 
próbálunk megtanítani (minden alkalommal egyet), a gyermekek valószínűleg egyet sem fognak 
igazán jól tudni.

Gyakoroljuk a szemléltetőeszközök használatát!
Minden alkalom előtt próbáljuk el otthon, hogy milyen sorrendben fogjuk a képeket felmutatni! 

Kiegészítő szemléltetőeszközök
Az egyes leckék központi igazságát nyomtassuk ki fehér lapra! Ha flanel táblát használunk, a pa-

pír hátuljára ragasszunk egy darab flanelt vagy bolyhos papírt. (Nyomtatott kisbetűket használjunk, 
mert azt a kisebbek is könnyen olvassák.) Tegyük fel a lapot a táblára az óra elején, vagy amikor 
a lecke folyamán először tanítjuk a központi igazságot!
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További segítség (L. a teljes szövegkönyvben!)
A jobb és bal margóban további segítségek, háttér-információk, választható ötletek találhatók, 

amelyekkel még érdekesebbé tehetjük a leckéket.
Ezeket változatos módszerek alapján állítottuk össze, figyelembe véve a különböző tanulótípuso-

kat: a látás, írás, hallás, beszéd, tapintás, érzékelés, ill. az aktív részvétel útján tanulókat. 

Ismétlő kérdések
Minden lecke végén találunk ismétlő kérdéseket. Ezeket feltehetjük közvetlenül a lecke után is, de 

a következő alkalmon, az új lecke előtt is. Az ismétlés, ha jól megtervezzük, remek lehetőség a tanul-
tak mélyebb rögzítésére, illetve a jó hangulat megalapozására. Használjuk ezt az időt arra, hogy

1. megtudjuk, mennyit értettek meg, illetve mennyire emlékeznek a gyermekek az előző lecké-
ből;

2. megtudjuk, mit kell nekünk, tanítóknak még inkább elmélyítenünk, hogy a gyermekek job-
ban emlékezzenek;

3. jó hangulatot teremtsünk az órához: a gyermekek szeretnek versenyezni, és mindig várják 
az ismétlést; ne feledjük azonban, hogy az ismétlésnél nemcsak játszanak, de tanulnak is. 

Jelen kiadványunkban csak a leckéhez mellékeltünk kérdéseket. Rendkívül hasznos azonban kér-
déseket írni az énekekhez, igeversekhez, ill. bármihez, amit tanítottunk. Ezen keresztül a gyermekek 
meglátják, hogy az óra minden része fontos.
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1. lecke

Leckevázlat

Bevezetés
Ki a kedvenc könyved írója?

Az események sorrendje
1. A Szentlélek Isten. KI
2. Ő a Szentháromság egyik Személye. KI
3. A Szentlélek Személy, nem hatás.
4. Csodálatos Személy, mert örökkévaló.
5. Csodálatos Személy, mert mindenhol 

jelen van. KIM
6. A legcsodálatosabb, mert szent. KIN
7. Nincs jobb annál, mint ismerni és 

szeretni Istent. Nincs rosszabb annál, 
mint megszomorítani Isten Szentlelkét.

Befejezés
A Szentlélek szent, és felfedi bűneidet. KIN
Krisztushoz szeretne elvezetni. KIN

Igehely tanítóknak

1Mózes 1,2; János 16,7; Apostolok cselekedetei 
5,1–17; Jelenések 22,17

KI: A Szentlélek Isten. Ő a Szentháromság 
egyik Személye.

Alkalmazás
KIN: Kérd Istent, hogy Szentlelke által világosan 

mutassa meg neked a bűnbocsánat útját!  
KIM: Ne állj ellen a Szentlélek munkájának! Tedd 

meg, amire indít! 

Aranymondás
„Amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elve-
zet titeket a teljes igazságra” (János 16,13).
A bibliai lecke után tanítsuk az aranymondást, 
mivel a leckében található az igevers magyará-
zata.  

Szemléltetőeszközök
•	 Képek: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 és 1-7
•	 Szócsíkok: „A Szentlélek Isten. Ő a 

Szentháromság egyik Személye.” (KI) és „Ne 
állj ellen a Szentlélek munkájának! Tedd meg, 
amire indít!”  (KIM)

•	 Legó elemek
•	 Földgömb (ha lehetséges)

Ki a Szentlélek, és mit tudunk róla?
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Lecke
* Bevezetés: Ki a kedvenc könyved írója?

Van kedvenc könyved? Ki írta? Szoktál a szerzőjére gondolni? 
Ha találkozhatnál vele, milyen kérdést tennél fel neki? 

Beszélgessünk a gyermekekkel!

Ma egy igazán különleges szerzőről hallunk. Arról a Valakiről, 
aki a világ legfontosabb könyvét írta. Ezt a könyvet milliók olvasták 
már. A könyv a Biblia, írója pedig a Szentlélek. Remélem, érdekes-
nek találjátok majd, amit megtudtok róla! 

1-1 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek Isten. 

A Szentlélek Isten. 
A Biblia, Isten Igéje elmondja, hogy csak egy igaz, élő Isten léte-

zik. („Rajtam kívül nincs Isten” – Ézsaiás 44,6b.) Ő teremtette a vilá-
got. Ő alkotta a sok millió csillagot, amelyek csak kis fénypontok-
nak látszanak az égen. A körülöttük keringő égitesteket bolygók-
nak hívjuk. Ő teremtette a mező virágait és Ő teremtett téged is. 

A Bibliából tudjuk, hogy a világot Isten teremtette. A teremtette 
szó azt jelenti, hogy a semmiből állította elő. Ugye, milyen csodá-
latos? Te meg én csak létező anyagokból tudunk valamit készíteni. 
Csak úgy tudsz házat építeni, ha van legód vagy építőkockád. Ho-
mokvárat is csak homokból és kavicsokból építhetsz. Anyukád is 
csak akkor tud levest főzni, ha megvannak a hozzávaló zöldségek.   

1-2 kép 
* Az események sorrendje: Ő a Szentháromság egyik Személye. 

Isten három Személy, aki mégis egy. Szentháromságnak hívjuk. 
Ezt nem lehet megérteni, sem elmagyarázni, de tudjuk, hogy igaz, 
mert így találjuk a Bibliában, abban a könyvben, amelyet Istentől 
kaptunk. 

Isten az Atya Isten, a Fiú Isten (az Úr Jézus Krisztus) és a Szent-
lélek Isten. Isten olyan nagy és olyan csodálatos, hogy a mi pici 
agyunkkal nem tudjuk Őt sem felfogni, sem megérteni.  

Isten egyszerre egy és három!
Ezt a titkot semmilyen módon nem tudom nektek megmutatni, 

mert a világban nem létezik semmi, ami egyszerre lenne három és 
egy! Ez csak Istennél lehetséges. Isten három, mégis egy.

A három Személyben egyenlő mértékben van jelen a jóság, 
a szeretet, a hatalom stb.  

Vagyis: a Szentlélek Isten ugyanolyan tökéletes, mint az Atya 
Isten. A Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus ugyanolyan jó, mint a Szent-
lélek Isten stb. 

KI
Mutassuk fel a központi igazságot! 
„A Szentlélek Isten. Ő a Szenthárom-
ság egyik Személye.” 

Módszer: Kérjünk meg egy gyer-
meket, hogy építsen legóból házat 
vagy falat! Aztán kérjük meg, hogy 
legó nélkül is építsen házat! 

Az 1-2 és 1-4 kép felmutatása meg-
tévesztő lehet! Ezért tettük zárójelbe 
az 5. ismétlő kérdést. Bár a kérdéses 
ábrák keresztyén körökben 
igen elterjedtek, mégsem ja-
vasoljuk azok használatát. Az 
emberi szemnek láthatatlan, 
ill. emberi észnek felfoghatatlan, 
lelki jelenségeket semmilyen mó-
don nem lehet kiábrázolni (ApCsel 
17,22–23). Isten lényét, páratlanságá-
ból fakadóan semmihez nem tudjuk 
hasonlítani. Minden hasonlat sán-
tít. Az ilyen szemléltetés a mennyei 
jelenségekkel kapcsolatos, téves, 
emberi elképzelések kialakulásához 
vezethet. Ha használunk is ilyen ké-
peket, mindig magyarázzuk el, mit 
szeretnénk érzékeltetni, ugyanakkor 
mondjuk el, miért tökéletlen az álta-
lunk használt ábra. Összességében 
a tanító lelkiismeretére bízzuk, hogy 
kíván-e élni a fent említett ábrák 
használatával.

KI
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1-3 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek Személy, nem hatás.

Némelyek szerint a Szentlélek erő: olyan, mint a gravitáció vagy 
az elektromosság. Ez nem így van. A Szentlélek Isten. Ő a Szent-
háromság egy Személye. Egy személy tud gondolkozni, szeret-
ni, bármit megérthet és megismerhet. Ugyanígy: a Szentlélek tud 
gondolkozni, és bármit megérthet, megismerhet. Valójában min-
dent tud és ismer, ami megtudható és megismerhető.

Felolvasok néhány igeverset a Bibliából, Isten könyvéből. Fi-
gyeljetek arra, hogy mit tesz a Szentlélek!

•	 János 14,26: „A Szentlélek … tanít majd meg titeket min-
denre.”

•	 Válasz: A Szentlélek tanít. Vajon a gravitáció, a szél vagy az 
elektromosság meg tud téged tanítani valamire? Nem.

•	 János 16,13: „Az igazság Lelke ... elvezet titeket a teljes igaz-
ságra.”
Válasz: Vezet. Vajon ha eltévedsz, és megkéred a szelet 
vagy az elemlámpád fényét, haza tudnak-e vezetni? Nem. 
A Szentlélek azonban tud vezetni téged, mert Személy.

Most lássuk, mi mit tehetünk a Szentlélekkel!
•	 Apostolok cselekedetei 5,3: „Miért csalta meg a Sátán a szí-

vedet, hogy hazudj a Szentléleknek.”
Válasz: Hazudhatsz neki. Hazudni csak személynek lehet. 
A szélnek, a fénynek lehetetlen hazudnunk.

•	 Efezus 4,30: „Ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét.”
Válasz: Bűneinkkel egy személyt meg tudunk szomorítani, de 
a szelet vagy a gravitációs erőt nem.

A Szentlélek tehát tud gondolkozni, vezetni és tanítani. Mond-
hatunk neki igazat, hazudhatunk is neki, és meg is tudjuk szomorí-
tani, mert a Szentlélek valóságos Személy.

Talán azért gondolkoznak sokan helytelenül róla, mert a Szent-
lelket nem látjuk: nincsen teste. Ezért is hívják Léleknek.

1-4 kép 
* Az események sorrendje: a Szentlélek csodálatos Személy, mert örökkévaló.

A Szentlélek csodálatos Személy, mert örökkévaló. Ez azt jelenti, 
hogy mindig élt, most is él és mindig élni fog. Éppen úgy, ahogyan 
ennek a körnek sincs sem eleje, sem vége, a Szentlélek életének 
sincs kezdete, sem vége. Nem volt soha olyan idő, hogy a Szentlé-
lek ne lett volna, mert a Szentlélek Isten.

Húsz éve te még nem születtél meg, tehát nem éltél. A Szent-
lélek sosem született meg, de mindig élt. Élt már, mielőtt Isten 
megteremtette a Földet, a Napot és a csillagokat. A Mózes 1. köny-
vében, a Biblia legelső oldalán olvasunk a Szentlélek munkájáról 
a teremtéskor („Isten Lelke lebegett a vizek fölött” – 1Mózes 1,2b.)

Az emberek általában hetven, nyolcvan vagy kilencven évig 
élnek, aztán a testük meghal. Mivel a Szentlélek Isten, és Ő 

A képeskönyv ábrájával kapcsolat-
ban mondhatjuk ezt: Talán talál-
koztál már ezzel az ábrával. A kör azt 
akarja érzékeltetni, hogy Isten végte-
len, hiszen a körnek sincs sem eleje, 
sem vége. A háromszög pedit a hár-
masságra utal. A kép mégsem tudja 
ábrázolni, hogy a három mégis egy.

Módszer: Kérdések főleg nagyobb 
gyermekeknek. A Bibliából olvassuk 
fel az igeverseket! 
Ha az igeverseket kinyomtatjuk kar-
tonlapokra, a gyermekek is felolvas-
hatják azokat.

Mondóka óvodásoknak: 
Isten felfelé mutatunk
három hármat mutatunk
mégis egy: egyet mutatunk
Atya egyet mutatunk
Fiú kettőt mutatunk
Szentlé- hármat mutatunk
lek. ismét egyet mutatunk

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!
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Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

a Szentháromság egyik Személye, sosem fog meghalni. Akkor is 
élni fog, amikor ezt az épületet, amelyben most vagyunk, talán le-
bontják, vagy amikor az autómat a roncstelepre kell vontatni, mert 
olyan öreg lesz. A Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében 
is olvasunk a Szentlélekről, pedig ott a távoli jövő eseményeiről ol-
vashatunk (Jelenések 22,17). Ez a világ egyszer megsemmisül, de 
a Szentlélek Isten utána is tovább él és munkálkodik.

1-5 kép
* Az események sorrendje: Csodálatos Személy, mert mindenhol jelen van.

Ha lehet, használjunk a szemléltetéshez földgömböt.

Te és én egyszerre csak egy helyen tudunk tartózkodni. Ugyan-
abban az időben nem tudsz az iskolában is lenni meg otthon is, 
igaz? A Szentlélek csodálatos Személy, mert mindenhol jelen van. 
A Szentlélek Isten. Ő a Szentháromság egyik Személye. Mivel 
Lélek (görögül pneuma) és nincs teste, a Szentlélek az egész vilá-
gon minden helyen ott tud lenni ugyanabban az időben. Egyszer-
re tud ott lenni Ausztráliában és Oroszországban. Ezért tud akár-
mikor és akárhol munkálkodni emberek életében. Erről még be-
szélünk a jövő héten.

Mielőtt az Úr Jézus visszament volna a mennybe, ezt mondta 
tanítványainak: „Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok” (Já-
nos 16,7b). Kiről ígérte Jézus, hogy elküldi majd? A Szentlélekről, 
aki eljött a mennyből, és a világon mindenütt jelen van ugyanab-
ban az időpontban.

Amikor az Úr Jézus ebben a világban élt, emberi testet öltött fel. 
Mivel tökéletesen emberré lett, nem tudott egyszerre több helyen 
jelen lenni ugyanabban az időben. De a Szentléleknek, aki az Úr 
Jézus helyébe jött a földre, nincs teste, így a világ minden pontján 
ott tud lenni egyszerre.

Ha te már hiszel az Úr Jézusban, vagyis elfogadtad, hogy az Úr 
Jézus érted és helyetted halt meg és támadt föl, Isten a gyerme-
kévé fogadott, és megkaptad a Szentlelket. A Szentlélek hit által 
benned él (Efezus 3,17; 1Korinthus 6,19; Róma 8,9). Erős, hatalmas, 
mindig veled van, és titokzatos módon cselekszi az életedben azt, 
ami Istennek tetszik, ami helyes Isten szemében. Amikor ellenállsz 
neki, és újra a bűnt választod, tulajdonképpen elfordulsz tőle. Ez-
zel megszomorítod. Istennek azért fáj, hogy nem rá figyelsz, mert 
nagyon szeret. Ne állj ellen a Szentlélek munkájának! Tedd meg, 
amire indít!

1-6 kép
Képzeljük el, hogy él valahol egy kisfiú, akit Kovács Róbertnek 

hívnak. Vajon hányféleképpen szólíthatják még? A szülei így: kisfi-
am. A tanárai így: Robi. Az osztálytársai talán így: Kovi. Hasonlókép-
pen a Szentléleknek is vannak különböző nevei.

KIM
Mutassuk fel a megtért gyermekek-
nek szóló alkalmazást!  „Ne állj ellen 
a Szentlélek munkájának! Tedd meg, 
amire indít!”
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Lássunk ismét néhány igeverset a Bibliából! Mondd meg, ho-
gyan nevezik még a Szentlelket! Vajon miért?

•	 Róma 8,9a: „az Isten Lelke lakik bennetek.”
Válasz: „Isten Lelke” – A Szentlélek Isten.

•	 Róma 8,9b: „De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé 
(nem tartozik Krisztushoz).” 
Válasz: „Krisztus Lelke” – Az Úr Jézus Krisztus a Szentlélekkel 
együtt a Szentháromság Személye.

•	 János 14,16: „Kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 
nektek, hogy veletek legyen mindörökké”.
Válasz: „Pártfogó” – Velünk van, tanácsol, irányít, bátorít, vi-
gasztal, megszán, int, fedd stb.

•	 János 14,7a:  „az igazság Lelkét (adja).”
Válasz: „Az igazság Lelke” – Mindig az igazságot mondja és 
tanítja.

* Az események sorrendje: A legcsodálatosabb, mert szent.

A Biblia leginkább a Szentlélek szót használja.
A Szentlélek név arra utal, hogy Ő tökéletesen bűntelen és jó. Ez 

a legcsodálatosabb benne. Mindig azt teszi, ami helyes. Egyáltalán 
nem hasonlít ránk. Te és én bűnben születtünk. A Biblia azt tanít-
ja, hogy minden ember bűnben születik, és mivel Istentől távol él, 
Isten haragja van rajta. Isten a bűnös embert nem engedi magá-
hoz, nem vállal vele közösséget. A bűn miatt teszel te is annyi, Isten-
nek nem tetsző dolgot: pl. ellentmondasz a szüleidnek, hazudsz, 
elteszel valamit, ami nem a tiéd, vagy puskázol dolgozatírás alatt. 
Isten gyűlöli a bűnt. Mivel a Szentlélek Isten, mert Ő a Szent-
háromság egyik Személye, a Szentlélek is gyűlöli a bűnt. Annak 
az élete, aki bűnben van, nem lehet soha kedves Isten előtt. De 
Isten nagyon szeret, mert Ő teremtett. Gondoskodott arról, hogy 
megismerd a Bibliából Isten tervét. Isten szeretne bűnbocsánatot 
adni, hogy magához fogadhasson. A Szentlélek az, aki megnyitja 
az értelmedet a tanítás előtt. Kérd Istent, hogy Szentlelke által vilá-
gosan mutassa meg neked a bűnbocsánat útját!

1-7 kép
* Az események sorrendje: Nincs jobb annál, mint ismerni és szeretni Istent. 

Nincs rosszabb annál, mint megszomorítani Isten Szentlelkét.

Bűnös természeted ellenére Isten nagyon szeret, meg akar bo-
csátani, és változást szeretne adni az életedbe.
* Befejezés: A Szentlélek szent, és felfedi bűneinket.

A változás is a Szentlélek munkájával kezdődik. Megérteti veled, 
hogy mi a bűn, megláttatja veled a saját bűneidet, és egyszerre 
világossá válik: valóban bűnös vagy, és távol élsz Istentől, aki bán-
kódik emiatt. A piszkos gondolataid, a csúnya szavaid és a helyte-
len cselekedeteid bűnös természeted következményei. Közted és 
Isten között ott magasodik egy láthatatlan fal: a bűn elválaszt 
Istentől, és csak egyetlen módon lehet lerombolni, eltüntetni. Ha 
hiszel Isten Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Vagyis elfogadod azt, 

Módszer: Kardot ránts! (nagyobb 
gyermekeknek). Kérjük meg a gyer-
mekeket, hogy tegyék Bibliájukat 
a hónuk alá! Magyarázzuk el a já-
tékot! A tanító elmondja az igehe-
lyet, majd azt kiáltja: Kartod ránts! 
A gyermekek gyorsan előkapják Bib-
liájukat, és kikeresik az igehelyet. Aki 
leghamarabb megtalálja, hangosan 
felolvassa. Miután mindenki megta-
lálta az igét, a tanító kiadja a paran-
csot: Kardot hüvelybe! Erre mindenki 
ismét a hóna alá dugja a Bibliáját. Ha 
még nehezen igazodnak el a Bibli-
ában, nyomtassuk ki az igeverseket 
kartonlapokra, hogy arról olvashas-
sák fel az igéket.

A pártfogó szó görög eredetijé-
nek (paraklétosz) nagyon gazdag 
a jelentése. János evangéliuma a 
Szentlélek egyik beszélő tulajdon-
neveként használja. Ez a név utal 
a harmadik isteni Személy tevékeny-
ségére is. Pontos jelentése: mellé-

hívott. Elsősorban jogi 
értelemben használták. 
A bíróság elé beidézett 
vádlott mellé behívott vé-

dőügyvédet jelölték ezzel a szóval.
Ez a kép arra emlékeztet bennünket, 
hogy a megváltott, megigazított bű-
nös fel van mentve a vád alól, és bár 
kerülhet a vádlott pozíciójába ebben 
a világban, a Szentlélek ügyvédként 
áll mellette, és védi őt a (világ felől, 
a saját szívéből és a Sátántól érkező) 
vádakkal szemben. A kifejezés te-
hát Isten megigazító munkájára és 
a bűnbocsánat közvetítésére utal. 
Érdekes továbbá, hogy a hívőket 
az Újszövetség gyakran nevezi 
ekklétosznak, ami a vád alól felszaba-
dított, felmentett embert jelentette. 
Az egyház pedig görögül ekklészia, 
a „kihívottak”, vagyis a „vád alól felmen-

tettek közössége”; maga 
a felmentés pedig a 
paraklétosznak, a „mellé-
hívottnak” köszönhető. 

KIN

KIN
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amit Isten mond: Jézus Krisztus azért jött le a mennyből, hogy le-
rontsa a közted és Isten között magasodó válaszfalat. Hogyan tud-
ta ezt megtenni? Úgy, hogy szenvedett a kereszten, és meghalt 
minden bűnödért, sőt, egész bűnös lényedért. Azt a büntetést vál-
lalta magára, amelyet neked kellett volna megkapnod.
* Befejezés: Krisztushoz szeretne elvezetni.

Ha most nyugtalanságot vagy szomorúságot érzel, a Szentlélek 
szólongat. Az Úr Jézus Krisztushoz szeretne vezetni. Higgy Jézus-
ban, és kérd Istent, hogy Jézusért ajándékozzon meg bűnbocsá-
nattal, vagyis bocsássa meg minden bűnödet! Ezt bármikor meg-
teheted: akár itt, a helyeden ülve, amikor csöndben leszünk egy 
pár percre, vagy akár otthon, a szobádban. Jézus így bátorít a Bib-
liában: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János 6,37b). Ha 
ezzel a hittel mész hozzá, nem küld el, hanem bűnbocsánatot ad. 
Jézushoz imádságban mehetsz oda. Mondd el neki mindazt, amit 
ma megértettél. Beszélj vele bűnös természetedről, és mondd el 
neki, mit hiszel róla! Ha nem értesz még valami, kérd Istent, hogy 
Szentlelke által világosan mutassa meg neked a bűnbocsánat út-
ját!

Most maradjunk csöndben egy rövid időre! A végén én fogok 
hangosan imádkozni.

Ismétlő kérdések
1. Ki a Szentháromság Isten három Személye? (Az Atya Isten, 

a Fiú Isten, aki az Úr Jézus Krisztus, és a Szentlélek Isten.)
2. Milyen bizonyítékokat olvastunk a Bibliában arról, hogy 

a Szentlélek Személy? (Tud tanítani, vezetni, hazudni lehet 
neki, és meg lehet szomorítani.)

3. Mit jelent a kifejezés: Isten teremtette a világot? (A semmi-
ből hozott létre mindent.)

4. Mit jelent az, hogy a Szentlélek Isten örökkévaló? (Mindig 
élt, él és mindig élni fog.) 

5. [Mivel szemléltettük ezt? (Egy körrel és egy háromszöggel.)] 
6. Mire utal a Szentlélek elnevezés? (Arra, hogy Isten Lelke bűn-

telen és tökéletes.)
7. A Szentlélek több néven is szerepel a Bibliában. Mondj 

legalább kettőt! (Isten Lelke, Krisztus Lelke, Pártfogó, Igazság 
Lelke.)

8. Milyen a bűnös ember élete? (Távol él Istentől. Isten szereti, 
de nem vállal vele közösséget. Isten haragja van rajta.)

A paraklétosz szó többi jelentése: 
segítő, közbenjáró, szószóló, gyám, 
tanácsadó, vezető, valaki, aki meg-
szán, bátorít, sarkall, kedvesen be-
szél, esedezik, int, fedd, felszólít stb.

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!
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2. lecke
Leckevázlat

Bevezetés
Karcsi nem tudta, mit írjon.

Az események sorrendje
1. Ézsaiást a Szentlélek indította arra, hogy 

Jézus eljöveteléről prófétáljon.
2. A Szentlélek adta a gondolatokat a 

szentíróknak. KI
3. A Szentlélek vezette az emberi szerzőket.  

 KI
4. A Szentlélek sok embert használt fel, 

és ügyelt arra, hogy ne kerüljön hiba a 
Bibliába. KI

5. A Szentlélek segít megérteni a Bibliát.   
 KIM

6. A Biblia olyan, mint egy levél, amelyből 
megismerjük a Szerzőt.

Csúcspont
A Biblia rólad is beszél. KIN, KIM

Befejezés
Tedd meg, amit Isten a Bibliában mond 
neked: hívd segítségül az urat, és üdvözülsz!  
 KIN

Igehely tanítóknak
Ézsaiás 9,5; 2Péter 1,21

A Szentírás és a lecke tanulmányozásán kívül 
javasoljuk, hogy a tanító keressen ki néhány 
igét más nyelveken is, és próbáljon meg 
hangfelvételről lejátszani egy igét különböző 
nyelveken (ha lehet, az Ézsaiás 9,5-öt). Javasoljuk 
a www.BibleGateway.com honlapot.

KI: A Szentlélek a Biblia Szerzője. 

Alkalmazás
KIN: Tedd meg, amit Isten a Bibliában mond ne-

ked: hívd segítségül az Urat, és üdvözülsz!
KIM: Olvass legalább egy verset naponta a Bib-

liából!

Aranymondás
„A Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az 
Istentől küldött emberek” (2Péter 1,21b).
A gyermekek a lecke után tanulják meg az ige-
verset! A lecke alatt magyarázatot kapnak az ige-
vers jelentéséről. 

Szemléltetőeszközök
•	 Képek: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6, és 2-7
•	 Szócsíkok: „A Szentlélek a Biblia szerzője.” 

(KI) és „Olvass naponta legalább egy verset 
a Bibliából!” (KIM).

•	 Az Ézsaiás 9,5 hangfelvétele különböző 
nyelveken.

•	 Papírcsónak (vagy műanyag játékhajó) és egy 
lavór víz. 

•	 Boríték levéllel.

A Szentlélek adta nekünk a Bibliát
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Lecke
* Bevezetés: Karcsi nem tudta, mit írjon.

Karcsi a toll végét rágcsálta, és a füzet üres lapjait bámulta. 
Péntek este volt és egy fogalmazást kellett írnia hétfő reggelre. 
Sehogy sem tudta elkezdeni. Semmi nem jutott az eszébe. Veled 
történt már ilyen? Biztos vagyok benne, hogy igen. Azoknak a fér-
fiaknak, akikről ma hallasz, nem volt ilyen gondjuk. Pontosan tud-
ták, mit írjanak. Ha figyelsz, megtudhatod, miért.

2-1 kép
* Az események sorrendje: Ézsaiást a Szentlélek indította arra, hogy Jézus 
eljöveteléről prófétáljon.

Kb. 700 évvel az Úr Jézus Krisztus születése előtt élt egy Ézsaiás 
nevű ember. Gyakran megfordult királyok palotáiban, mert híres 
próféta és valószínűleg nemesember is volt. A próféták Isten sza-
vát, üzenetét hirdették az embereknek. Hallgasd csak, mit prófé-
tált egyszer Ézsaiás!

Olvassuk el az Ézsaiás 9,5-öt (vagy csak egy részét)!

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az ura-
lom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5).
Vajon kiről beszél Ézsaiás? Az Úr Jézus Krisztusról, aki 700 évvel 
később született meg a földre. Csecsemőként is Ő volt az „erős 
Isten” és „a Békesség Fejedelme”. Ha Ézsaiás 700 évvel Jézus 
születése előtt élt a földön, honnan tudhatta, hogy mi történik 
majd a távoli jövőben? A Szentlélek Isten jelentette ki neki, mert 
a Szentlélek a Biblia Szerzője.

2-2 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek adta a gondolatokat a szentírók-
nak.

Isten azt akarta, hogy te meg én megtudjuk, milyen hatalmas 
Ő, és mennyire szeret. Ezért döntött úgy, hogy létrehozza a Bib-
liát. A Szentlélek Isten nem ceruzát vagy tollat vagy számítógé-
pet használt, hogy a szavakat leírja, hanem embereket. Mindez 
nagyon régen történt és sok száz éven át tartott. Ézsaiás egyike 
volt azoknak a férfiaknak, akiket szentíróknak is szoktunk nevezni. 
Isten azt is vele íratta le, amit az előbb hallhattunk. Talán megtör-
tént már veled, hogy kérdeztek tőled valamit, de mivel nem jutott 
eszedbe a válasz, valaki a segítségedre sietett. Mondott egy szót, 
vagy súgott valamit, és végül te válaszoltál. 

A Szentlélek titokzatos módon segített a szentíróknak leírni 
Isten gondolatait. Látod, ehhez hasonló papirusz-tekercsekre ír-
tak madártollal.

Tudnod kell, hogy a Szentlélek adta Ézsaiásnak a gondolato-
kat, a szavakat, és ügyelt arra, hogy azokat pontosan úgy írja le. 
A Szentlélek ihlette, indította őt, aminek csodálatos eredménye 

KI

Nagy hatást érhetünk el azzal, ha va-
lakivel előzőleg magnóra vesszük az 
igeverset, és ennél a pontnál lejátsz-
szuk a felvételt.

Mutassuk fel a központi igazságot: 
„A Szentlélek a Biblia Szerzője.”
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lett: miközben Ézsaiás emberi szavait, megfogalmazásait olvas-
suk, amelyek tükrözik az ő egyéniségét, műveltségét, egyéni stí-
lusát, a szöveg Isten Szava, amely tévedhetetlen (2Péter 1,20–21), 
mert a Szentlélek a Biblia Szerzője.

Így írták le a szentírók Isten gondolatait. Amikor ma Ézsaiás 
könyvét olvassuk (mutassuk fel a gyermekeknek az Ézsaiás könyvé-
nél kinyitott Bibliát), tudhatjuk, hogy nem csupán Ézsaiás szavait, 
hanem Isten tévedhetetlen Igéjét tartjuk a kezünkben. Ez a Biblia 
minden könyvéről elmondható.

2-3 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek vezette az emberi szerzőket.

Hajtogassunk papírból hajót, vagy vegyünk elő egy műanyag já-
tékhajót! Hozzuk be a lavór vizet! Tegyük vízre a kishajót! Óvatosan 
fújjuk a lavór egyik szélétől a másikig!

Láttál már igazi vitorlásversenyt? Valami ilyesmi történik ott is. 
A szél felduzzasztja a vitorlákat, és célba viszi a hajót a hullámok 
hátán. 

Megpróbáltam érzékeltetni, hogyan adott erőt a Szentlélek 
azoknak a férfiaknak, akik a Biblia könyveit leírták. Hallgassatok 
meg egy igeverset a Bibliából!

„A Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött 
emberek” (2 Péter 1,21).

Az írás nehéz foglalatosság. Biztosan megtörtént a szentírók-
kal is, hogy mikor már jó ideje egyre csak írtak, elfáradtak, a sze-
mük könnyezni kezdett, az ujjuk meggémberedett. Ám a Szent-
lélek erőt adott nekik, és segített befejezni a munkát. Néha ta-
lán úgy érezték, teljesen kifogytak a gondolatokból, üres a fejük. 
Olyankor a Szentlélek ötleteket, szavakat adott nekik, felfrissítette 
az agyukat, hogy haladhassanak, és elvégezhessék a feladatot. 
Persze az emberi szavak nem tudják leírni, hogy mi is történt, 
mert az, ahogyan a Biblia előállt, isteni csoda. Egyet tudhatunk 
biztosan: a Szentlélek Isten adta nekünk a Bibliát. A Szentlélek 
a Biblia Szerzője. Ezért különbözik minden más könyvtől, ame-
lyet a földön valaha is kiadtak. Egyszer minden könyv régi, idejét-
múlt lesz. Isten Igéje azonban örök. Mindig helyes, mindig igaz, 
mindig időszerű.

2-4 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek sok embert használt fel, és ügyelt 
arra, hogy ne kerüljön hiba a Bibliába. 

Amikor a Bibliát olvasod, olyan érzésed van, mintha egyetlen 
ember írta volna, pedig kb. negyven férfit vett részt ebben a nagy 
munkában. A szentírók különböző országokban, sőt, különböző 
nyelveken és más-más időben írták a Biblia könyveit. Eltérő foglal-
kozásuk is volt: Dávid király, Lukács orvos, Máté adószedő, Ézsaiás 
nemesember, Péter halász, Ámósz pedig földművelő volt. A Bib-
lia szövege mégis egységes. Ez is azt igazolja, hogy a Szentlélek 
a Biblia Szerzője.

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

KI
Mutassuk fel a központi igazságot!
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Amikor Ézsaiás és a többiek leírták Isten üzenetét, a Szentlé-
lek vezette őket, így nem ejtettek hibát. Semmit sem adtak a szö-
veghez, amit Isten nem akart, és, ugyanígy, semmit nem hagy-
tak ki belőle. A Biblia minden egyes szavának hihetünk, mert az 
Isten tiszta Igéje. Isten Szentlelke gondosan őrködött, és megőriz-
te a szentírókat attól, hogy bármi hibát kövessenek el: kihagyja-
nak vagy betoldjanak valamit Isten akarat ellenére.

Mutassuk fel a gyermekeknek ennek a sorozatnak a címét – „Ta-
lálkozz a Szerzővel!”
* Az események sorrendje: A Szentlélek segít megérteni a Bibliát.

A Szentlélek nemcsak a Biblia Szerzője. Más feladata is van. 
Többek között Ő az, aki tanít Isten Igéjére, és segít megérteni azt. 
Mindenkinek szüksége van az Igére. Ezért fontos olvasni a Bibliát. 
Ha szeretnél kapcsolatba kerülni Istennel, vagy már elfogadhat-
tad Jézust Megváltódnak, olvass el naponta legalább egy verset 
a Bibliából! Ezt olvassuk a Lukács 12,12-ben: „A Szentlélek meg-
tanít majd titeket”. Ezt Isten ígéri neked. Amikor elkezded olvasni 
a Bibliát, vagy amikor a bibliai leckéket hallgatod a gyerekalkal-
makon, tedd meg, amit Isten a Bibliában mond neked: hívd segít-
ségül az Urat, és üdvözülsz, illetve kérd, hogy formáljon engedel-
mes gyermekké, hogy megtegyed, amire az Ige indít. A Szentlélek 
a legjobb Tanító.

Ennél a pontnál kioszthatjuk a „Csodás percek Istennel” c. soro-
zatot a gyermekeknek. Mondjuk el nekik, hogyan olvashatják min-
dennap Isten Igéjét a füzet segítségével!

2-5 kép
* Az események sorrendje: A Biblia olyan, mint egy levél, amelyből megis-
merjük a Szerzőt. 

Mutassunk egy levelet borítékban! Vegyük ki és olvassunk fel be-
lőle néhány szót!

Ha nagymamádtól vagy mástól levelet vagy e-mailt kapsz, mi-
ről olvasol benne? Általában híreket kapsz, de sok mindent meg-
tudhatsz arról is, aki írt, és rólad is, akinek írták a levelet. Pl. ha 
a nagymamád azt írja, örül a jó bizonyítványodnak, kiderül, hogy jó 
tanuló vagy. Ha azért örül, mert sok barátod van, kiderül, hogy ba-
rátkozó típus vagy. De a nagymamádról is sok mindent megtudha-
tunk: érdekli őt az életed, szeret téged, időt szánt a levélírásra, mert 
fontos vagy neki, szeretné ápolni veled a kapcsolatot stb. 

Pontosan ilyen a Biblia is. Sok mindent elmond Istenről, a Szer-
zőről. Például megtudhatjuk, hogy Isten jó, szereti az embert, de 
gyűlöli a bűnt, tökéletes, mert soha nem tesz semmi rosszat stb. 

2-6 kép
* Csúcspont: A Biblia rólad is beszél.

A Biblia azonban az olvasóról, vagyis rólad is beszél. Értékes 
vagy Istennek, és nagyon szeret téged, de nem azért, mintha len-
ne benned bármi jó, hanem mert Ő teremtett. Önmagától sen-

KI
Mutassuk fel a központi igazságot!

KIN, KIM
Mutassuk fel a megtért gyermekek-
nek az alkalmazást: „Olvass legalább 
egy verset naponta a Bibliából!”

A „Csodás percek Istennel” c. áhí-
tatosfüzet-sorozat a Gyermek-
Evangélizációs Közösség gondo-
zásában jelent meg és az országos 
központokban rendelhető meg. Az 
elérhetőségeket lásd ennek a kiad-
ványnak az elején!

KIN, KIM



Találkozz a Szerzővel!

17

ki sem elég jó ahhoz, hogy Isten közel engedhetné magához, 
mert Ő tökéletes és tiszta. Ezt úgy is mondjuk, hogy szent. Mivel 
Isten mindentudó is, belelát a szívedbe: mindent tud rólad. Isme-
ri a csúnya gondolataidat, szavaidat, tetteidet. Előle semmit nem 
rejthetsz el. Azt is tudja, amit rajtad kívül senki más nem tudhat. 
Emlékszel, beszéltem már arról, hogy a sok rossz, a bűnös ter-
mészeted elválaszt Istentől. De amikor hallgatod a Biblia tanítá-
sát, talán nyugtalanságot érzel. Az már a Szentlélek munkája, aki 
szeretné megmutatni neked a megoldást. Mi a megoldás? Az Úr 
Jézus azért halt meg a kereszten, mert magára vállalta a te bűnö-
dért járó halálbüntetést. Neked kellett volna megkapnod, de Ő 
a helyedre állt. Isten kész neked az Úr Jézus áldozatáért megbo-
csátani. Ha elfogadod a bűnbocsánatot, megszabadulsz a bűn 
büntetésétől.

2-7 kép
* Befejezés: Tedd meg, amit Isten a Bibliában mond neked: hívd segítségül 
az Urat, és üdvözülsz! 

Ma hallottad, hogy a Szentlélek a Biblia Szerzője. A Biblia 
Isten szava, csodálatos üzenete, levele hozzád. A legfontosabb, 
amit mond a Bibliában, ez: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvö-
zül” (Róma 10,13). Segítségül hívni az Urat azt jelenti, hogy oda-
fordulsz imádságban Istenhez. Elmondod neki azt, amit a Szent-
lélek megértetett veled: bűnös természettel születtél, de az Úr 
Jézus meghalt érted, hogy Isten magához engedhessen, és bűn-
bocsánattal ajándékozhasson meg Jézusért. Ha így segítségül hí-
vod az Urat, Isten üdvösséget ígér. Az üdvösség csodálatos aján-
dék: nem kapod meg a bűnödért járó büntetést, mert azt Jézus 
már magára vállalta, Isten a gyermekévé fogad, és amikor rád 
néz, úgy dönt, hogy nem a bűneidre néz, hanem arra, hogy Jé-
zus meghalt érted. Ajándékba kapod a Szentlelket, aki soha nem 
hagy el, és elkezd munkálkodni az életedben hit által. Az ajándék 
nemcsak földi életedre érvényes. Egy nap beléphetsz Jézusért 
a mennybe, ahol örökre Istennel élhetsz.

Imádkozzunk!

Imádkozzunk és kérjük Istent, hogy Szentlelkével munkálkodjon 
a gyermekek életében! Imádkozzunk azért, hogy legyenek gyerme-
kek, akik segítségül hívják az Urat, és üdvözülnek!  

Talán van még valami, amit nem értesz. Szívesen segítek. 
Az alkalom végén, amikor a többiek mennek már haza, gyere ide 
az ablakhoz (bárhová hívhatjuk a gyermeket, de pontosan jelöljük 
meg a helyet). Megpróbáljuk a Bibliából megkeresni a kérdéseidre 
a válaszokat.

KIN

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

Segítség felajánlása.
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Ismétlő játék
Levelet kaptál! 
(l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő kérdések
1. Ki az a próféta az Ószövetségből, akiről ma tanultunk, és 

olyan eseményekről írt, amelyek csak évszázadokkal ké-
sőbb következtek be? (Ézsaiás.)

2. Kire utalt Ézsaiás, amikor egy születendő gyermekről írt, 
aki a Békesség Fejedelme lesz? (Az Úr Jézusra.)

3. Honnan tudták a szentírók, hogy mit írjanak? (A Szentlélek 
ihlette, vezette őket.)

4. Miben különbözik a Biblia minden más könyvtől? (Ez 
az egyetlen könyv, amelyet Isten adott nekünk, és amelyben 
minden szó mindig igaz és helyes.)

5. Mondj még két szerzőt, akik a Bibliát írták! (Példák a lecké-
ben: Dávid, Lukács, Máté, Péter, Ámósz.)

6. A Bibliában mit mond rólad a Szentlélek? (Bűnös termé-
szettel születtem, ezért vétkezem. Isten ennek ellenére szeret, 
és bűnbocsánatot akar adni.)

7. Hogyan tudom tisztelni Isten Igéjét itt a gyerekórán? (Fi-
gyelmesen hallgatom, vigyázok a Bibliára stb.)

8. Mit tehetsz azért, hogy egyre jobban megismerd Istent és 
megértsd az üdvösség útját? (Mindennap elolvashatok egy 
verset a Bibliából, és kérhetem Istent, hogy Szentlelke mun-
kálkodjon bennem, és tudjak engedelmeskedni Isten szavá-
nak.)

Foglalkoztató feladat
A Biblia soha nem megy ki a divatból (l. teljes szövegkönyv)

Ének óvodásoknak
Énekeljük így: Bibliám mondta ezt, és én elhiszem…
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Leckevázlat

Bevezetés
Az emberek nagyon figyelmesen hallgatták 
Pétert.

Az események sorrendje
1. A Szentlélek ráébreszt a bűnre. KIN
2. Jeruzsálemben a zsidók Jézus nevében 

fordulnak Istenhez. KIM, KIN
3. Példatörténet Gyuriról 
4. Csak a Szentlélek tudja a bűnöst Istenhez 

fordítani. (A Gyuriról szóló példatörténet 
magyarázata) KIN

5. A Szentlélek életet ad. KIN, KIM

Befejezés
A Szentlélek át akar formálni, hogy egyre 
inkább hasonlíts mennyei Atyádra. KIM

Igehely tanítóknak
Apostolok cselekedetei 2,36–41; János 16,8

KI: A Szentlélek megmutatja bűneidet és 
életet ad.  

Alkalmazás
KIN: Kérd Istent, hogy Szentlelke által adjon 

örök életet!
KIM: Köszönd meg Istennek, hogy Jézusért örök 

életet adott!

Megjegyzés a tanítónak
Ez a lecke sok tanítást tartalmaz. Kisebb gyer-
mekeknek vagy olyanoknak, akik rövidebb ide-
ig tudnak figyelni, két részben is lehet tanítani. 
Az első rész a 3-5 képig tarthat.
A 3-6 és 3-7 kép a Szentlélek újjáteremtő és meg-
szentelő munkájáról ad tanítást. (A megszentelő-
désről további tanítások és különböző módsze-
rek vannak még a 4. és az 5. leckében.)

Aranymondások
Nézzük át a János 16,13-at és a 2Péter 1,21-et!

Szemléltetőeszközök
•	 Képek: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 és 3-7
•	 Szócsíkok: „A Szentlélek megmutatja bűneidet 

és életet ad.” (KI) és „Köszönd meg Istennek, 
hogy Jézusért örök életet adott!” (KIM)

A Szentlélek életet ad

3. lecke
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Lecke

3-1 kép
* Bevezetés: Az emberek nagyon figyelmesen hallgatták Pétert.

Nemrég kelt fel a nap Jeruzsálemben, de Péter már nagy tömeg 
előtt prédikált. Az emberek nagyon figyelmesen hallgatták. Ahogy 
telt-múlt az idő, sokan itt is, ott is egyre kényelmetlenebbül érez-
ték magukat, mert Péter arról beszélt, hogy nem fogadták el az Úr 
Jézust. Nem hitték el, hogy Jézus Isten Fia, és bizony egyetértettek 
abban, hogy Jézusnak meg kell halnia. Sokan, amikor ezeket a sza-
vakat meghallották, megértették, hogy bűnösök: vétkeztek Isten 
ellen, mert engedetlenségben éltek. Emiatt nagyon elszomorod-
tak, és így kiáltottak fel: „Mit tegyünk?” (ApCsel 2,37).

3-2 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek ráébreszt a bűnre.

Ki értette meg ezekkel a férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel, 
hogy vétkeztek Isten ellen? Ki támasztott bennük bűnbánatot 
a sok bűnért, amelyekkel Isten ellen lázadtak? Péter? Vagy a többi 
apostol? Nem!

Noha Péter hirdette nekik Isten Igéjét, a Szentlélek volt az, aki 
ráébresztette őket a saját bűnükre. Miközben Péter és a többi apos-
tol prédikált, a Szentlélek csöndesen munkálkodott az emberek szí-
vében. Csak a Szentlélek tudja mindenkinek megmutatni, hogy bű-
nös, csak Ő tud bűnbánatot és hitet munkálni az emberi szívben, és 
csak Ő tud valakit az örök életre elvezetni. Ez rád is igaz. 

A Szentlélek ma is végzi ezt a munkáját. A János 16,8-ban ezt 
olvassuk: „amikor eljön [a Szentlélek], leleplezi a világ előtt, hogy 
mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” A leleplez jelentése: meg-
mutat, felfed. Veled is csak a Szentlélek tudja megértetni és belát-
tatni, hogy Isten szemében bűnös vagy. Csak a Szentlélek tud arra 
sarkallni, hogy a bűntől az Úr Jézushoz fordulj, aki örök életet ad-
hat neked. A Szentlélek megmutatja bűneidet és életet ad.

Megtörtént-e már, hogy a Szentlélek munkálkodott a szíved-
ben, pl., itt, a gyerekórán? Talán amikor arról hallottál, hogy Is-
ten azért gyűlöli a bűnt, a sok rosszat, ami ott van az életedben, 
mert Ő maga tökéletes, tiszta, szent, bűntelen, egyszer csak rá-
döbbentél: igen, ez igaz, bűnös vagyok, távol élek Istentől, nem 
vagyok még az Ő gyermeke. Vajon honnan kaptad ezt a gondola-
tot? Attól a Szentlélektől, aki a Bibliát is leíratta. Tehát Isten maga 
akarja, hogy elfordulj a bűneidtől és higgy az Úr Jézusban. Én csak 
elmondom azt az üzenetet, amelyet a Szentlélek rám bízott, de 
Isten szólongat. Hallgass rá! Kérd Istent, hogy Szentlelke által ad-
jon örök életet!

3-3 kép
* Az események sorrendje: Jeruzsálemben a zsidók Jézus nevében fordul-
nak Istenhez.

Jeruzsálemben az emberek megértették, hogy Isten szavát 
hallgatják. Ezért kiáltottak fel: „Mit tegyünk?”

KIN

Mutassuk fel a központi igazságot: 
„A Szentlélek megmutatja bűneidet 
és életet ad.”
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KIN
Segítség felajánlása. 

Talán te is ma hallottad meg először Isten hívását, és ugyan-
ezt kérdezed magadban: Mit tegyek? Hallgasd csak, mit mon-
dott Péter a jeruzsálemieknek? „Térjetek meg, … és megkapjátok 
a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,38). Megtérni azt jelenti, hogy 
elmondod Istennek imádságban: nem akarsz többé tőle távol élni 
a bűneid miatt, hanem szeretnél hozzá menni. Tudod, hogy ez 
csak Jézusért lehetséges, aki meghalt helyetted. Ha így megtérsz 
Istenhez, a Szentlélek hit által beköltözik az életedbe. Ez a legna-
gyobb csoda egy ember életében. Milyen jó, hogy a Szentlélek 
megmutatja bűneidet és életet ad!

A jeruzsálemiek is hallották Isten hívását, amikor Péter kér-
désükre megmondta: ha elfordulnak bűneiktől, és hisznek az Úr 
Jézusban, Isten eltörli bűneiket, és megkapják a Szentlelket 
(ApCsel 2,38).

Azon a napon mintegy 3000 ember hitt az Úr Jézusban. Istentől 
bűnbocsánatot kaptak, és a Szentlélek hit által beköltözött az éle-
tükbe. Milyen öröm lehetett aznap Jeruzsálemben, de a menny-
ben is (Lukács 15,10)!

Talán ez már veled is megtörtént: hittél Jézusban, és nagy örö-
möt éreztél a szívedben. Ez nem jelent állandó vidámságot, hi-
szen bizonyára voltál már azóta beteg, követtél el bűnt, vagy más 
nehézségekkel kellett szembenézned. Mégis, mindenek ellenére 
egy okod mindig lesz, amiért örülhetsz: Isten bűnös természeted 
ellenére annyira szeretett, hogy odaadta érted az Úr Jézust, aki 
meghalt érted. Amikor hittel odafordultál Jézushoz, Isten megbo-
csátotta minden bűnödet, és hajlandó úgy tekinteni rád, mintha 
már nem lennél bűnös. Ezért soha ne felejts el hálát adni Istennek! 
Köszönd meg Istennek, hogy Jézusért örök életet adott!

Ki indította az embereket arra, hogy elforduljanak a bűntől és 
higgyenek Jézusban? Péter? Vagy a többi apostol? Nem! A Szent-
lélek!

Ugyanígy én, a tanítód, elmondhatok sok történetet, taníthat-
lak Istenről, de nem tudlak meggyőzni bűnös állapotodról, a bű-
neidet sem tudom megbocsátani, és nem tudlak hittel megaján-
dékozni. A Szentlélek mutatja meg bűneidet, és Ő ad életet. 
Én csak abban tudok segíteni neked, hogy ha kérdéseid vannak, 
a Bibliában megmutathatom, hol találhatod a válaszokat. Ezt ma 
is megtehetem az alkalom után. Itt várlak az asztalnál (bárhová 
hívhatjuk a gyermeket, de pontosan jelöljük meg a helyet). De még 
egyszer mondom: egyedül Isten adhat neked örök életet. Kérd 
Istent, hogy Szentlelke által adjon örök életet!

Szeretném ezt a tanítást egy történettel is szemléltetni. 

3-4 kép
* Az események sorrendje: Példatörténet Gyuriról

Gyuri egy vidéki kisvárosban töltötte a nyarat. Egyik délután 
kint játszott a kertben. Sokszor figyelmeztették, hogy ne menjen 
túl messze a háztól, ahol lakott, de engedetlen volt. Egyedül indult 

KIM

Mutassuk meg az alkalmazást a 
megtért gyermekeknek: „Köszönd 
meg Istennek, hogy Jézusért örök 
életet adott!”

Mutassuk fel a központi igazságot!
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útnak a városból, a hegyen át az erdőbe. Nagyon élvezte, hogy 
a fák között kanyargó ösvényen vágtázhat, és nagy felfedezése-
ket tehet. Így szórakozott néhány órán át, amikor hirtelen ráesz-
mélt, hogy a nap lehanyatlott, és az erdő egyre jobban elsötétül.

– Ideje hazaindulnom! – gondolta Gyuri megriadva. Futásnak 
eredt abba az irányba, amerre a hazavezető utat gondolta. De jaj! 
Megbotlott egy faágban és elvágódott. Gyorsan talpra szökkent, 
de éles fájdalom nyilallt a lábába. Újra földre huppant. Kificamí-
totta a bokáját, és az máris dagadni kezdett. Valahogyan felkászá-
lódott, és bicegve elindult.

Váratlanul egy embert látott közeledni. Gyuri az öltözetéről 
felismerte az erdész bácsit, aki kedvesen mosolygott rá. Kezében 
zseblámpát tartott, hóna alatt egy könyvet szorongatott.

– Már régóta kereslek, fiam – mondta az erdész. – Egész délután 
itt voltál az erdőben. Észrevetted, hogy rossz irányba tartasz? Ez 
az ösvény nem a városba visz ám, hanem egy nagy sziklához ve-
zet. Ha onnan leesel, komolyan megsérülhettél volna. Ezért igye-
keztelek megtalálni. Figyelmeztetni akartalak a veszélyre.

Kinyitotta a könyvet. Egy térkép volt, amelyen megmutatta 
Gyurinak a hazavezető utat. Majd a vállánál fogva gyengéden 
megfordította, hagyta, hogy a fiú rátámaszkodjon, és együtt in-
dultak el a város felé.

Képzelheted, milyen hálásan gondolt Gyuri az erdészre ké-
sőbb, amikor már jó meleg ágyában feküdt, bekötözött bokával! 
Sokat köszönhetett neki: hiszen az erdész kereste, ő találta meg, ő 
figyelmeztette a veszélyre, ő mutatta meg a hazafelé vezető utat, 
és ő segített biztonságban hazajutnia.

3-5 kép
* Az események sorrendje: Csak a Szentlélek tudja a bűnöst Istenhez fordí-
tani. (A Gyuriról szóló példatörténet magyarázata)

1. Kire emlékeztet Gyuri! (Rám.)
2. Miért tévedt el? (Mert engedetlen volt.)

Magyarázzuk el, hogy miért szakadtunk el Istentől!

3. Kire emlékeztet az erdész? (A Szentlélekre.)
4. Mennyi mindent tett az erdész Gyuriért? (Kereste, megta-

lálta, figyelmeztette a veszélyre, megmutatta neki a helyes 
utat, visszafordította, végül biztonságban hazasegítette.)

Röviden magyarázzuk el, hogy a Szentlélek ugyanezt szeretné 
tenni mindenkivel, aki még nem hisz. 

5. Melyik könyv segítségével mutatja a Szentlélek a helyes 
utat? (A Bibliával.)

A következő játék segítségével próbáljuk meg érzékeltetni 
a Szentlélek vezetését! 

Kössük be az egyik gyermek szemét, majd csöndesen tegyünk 
az útjába akadályokat! Kérjünk meg egy másik gyermeket, hogy öt 
szó segítségével segítsen a bekötött szemű gyermeknek biztonság-

A szövegben a 3-4 kép egy kis példa-
történetet mond el. A 3-5 kép egy sor 
kérdést tesz fel, hogy a gyermekek 
elgondolkodhassanak a hallottakon, 
és maguk jöjjenek rá a párhuzamra. 
Ha a csoportunkban sok gyermek 
van, vagy más okból gondoljuk úgy, 
hogy nem tudjuk használni a kérdé-
seket, a kép segítségével mondjuk el 
az alkalmazást.

KIN

Mutassuk fel a központi igazságot!

Ha két részre osztottuk a leckét, ak-
kor a kérdések és a következő játék 
a második rész bevezetője lehet.
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KIM

ban átjutni a helyiségen. A megengedett szavak: ÁLLJ! JOBBRA! BAL-
RA! VISSZA! ELŐRE! A többi gyermek nem segíthet. Ha időnk engedi, 
ismételjük a játékot néhányszor!

1. Ki az a csodálatos Személy, akire ez a játék emlékeztet? 
(A Szentlélek.)

2. Mitől akar téged megmenteni? (Hogy örökre távol kelljen 
élnem Istentől.) 

3. Milyen biztonságos útra akar elvezetni? (Az örök életre, 
a mennybe vezető útra.)

3-6 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek életet ad.

A Szentlélek nemcsak megmutatja a bűneidet, és nemcsak ab-
ban segít, hogy higgy az Úr Jézusban. Ha hiszel, örök életet ad 
neked. Az örök élet egy új életet jelent, amelyik akkor kezdődik, 
amikor hiszel Jézusban, és örökké tart. 

Mindannyian egy emberi családhoz tartoztok. Amikor elfor-
dulsz a bűntől és hiszel az Úr Jézusban, Isten befogad az Ő család-
jába, a gyermeke leszel. Attól fogva Atyádnak ismerheted és szó-
líthatod Istent. Isten a legjobb, legtökéletesebb Atya: szeret, tü-
relmes, mindig van ideje rád, hatalmas, végtelenül bölcs és szent. 
Mivel Isten örök, az Ő gyermekei is örökké élnek majd.

Isten gyermekeinek nincs mennyei anyjuk. Az Atya Isten olyan, 
mint egy tökéletes apa (erős, bölcs), és olyan, mint egy tökéletes 
anya (nagyon gyengéd, szeret és türelmes).

Az is nagyszerű, hogy amikor bekerülsz Isten családjába, hirtelen 
rengeteg testvéred lesz, hiszen mindenki a testvéred, aki hisz az Úr 
Jézusban. Ha te már Isten gyermeke vagy, köszönd meg Istennek, 
hogy Jézusért örök életet adott, és a családjába fogadott!

3-7 kép
* Befejezés: A Szentlélek át akar formálni, hogy egyre inkább hasonlíts 
mennyei Atyádra.

Minden gyerek általában hasonlít az apukájára. Isten is, miu-
tán a gyermekévé fogadott, azt szeretné elérni a Szentlélek által, 
hogy hasonlítsál rá. Persze nem arcra, hanem a belső tulajdonsá-
gaidban, a viselkedésedben, magatartásodban. Azt szeretné, ha 
valamilyen módon megmutatnád másoknak, milyen Isten. Ezért 
tudnod kell, hogy ha behívod az életedbe az Úr Jézust a Szentlé-
lek által, Isten elkezd átformálni belülről, hogy egyre inkább ha-
sonlíts Őrá, mennyei Atyádra (1Péter 1,14–15). 

Mondok egy példát. Amikor még nem vagy Isten gyermeke, 
Isten ellensége, a Sátán sok olyan dologra biztat, más szóval, kí- 
sért, amiről ha tudod is, hogy nem szabad megtenned, mégis 
megteszed. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn rabja vagy: ha nem 
is akarod, előbb vagy utóbb megteszed. Sokszor pedig nem is 
törődsz azzal, hogy helyes-e, amit teszel. Miután Isten családjá- 
ba bekerülsz, a Sátán legalább az örömödet szeretné elvenni, és 
szeretné megzavarni szeretetkapcsolatodat Istennel. Azért akar rá-

KIN
Mutassuk fel a központi igazságot!

KIM
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venni a bűnre, hogy utána megszomorodj, lelkiismeret-furdalásod 
legyen. De mivel akkor már nem vagy a bűn rabszolgája, és a Szent-
lélek veled van minden pillanatban, tudsz úgy dönteni, hogy nem 
követed el a rosszat, hiszen nem akarod Istent megbántani, aki any-
nyira szeretett, hogy a Fiát adta érted. Mondjuk, egy olyan helyzet-
ben, amikor azelőtt mindig hazudtál, fogsz tudni igazat mondani, és 
a körülötted élők is észreveszik majd a változást. Az igazmondás 
Istenre mutat, mert Isten soha nem hazudik. Vagy, ugyanígy, meg 
tudsz valamit tenni morgolódás nélkül, kedvesen, amit a szüleid 
kérnek, amit azelőtt csak nagy nehezen, vagy egyáltalán nem tet-
tél meg (kiviszed a szemetet). A változás sokszor olyan feltűnő, 
hogy az emberek elkezdenek Istenről gondolkodni.

Természetesen földi életedben soha nem válhatsz teljesen 
olyanná, mint mennyei Atyád, hiszen bűnös természeted meg-
marad, és ezért mindig tudsz és fogsz is bűnt elkövetni. Minden 
engedetlenség megszomorítja Istent, hiszen fáj neki, hogy te, akit 
Ő annyira szeret, hátat fordítasz neki, és a magad feje után mész. 
De Ő akkor is melletted áll, és szeret, amikor bűnt követsz el, mert 
mindig arra gondol: Jézus Krisztus érted és helyetted halt meg 
a kereszten. Isten a családjába fogadott, és mivel Ő hűséges, meg-
tartja, amit ígért: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak té-
ged” (Zsidók 13,5). Isten Szentlelke által van veled örökre.

Mivel bűnös természeted továbbra is él, fontos tudnod, ho-
gyan rendezheted kapcsolatodat Istennel, amikor bűnt követsz 
el. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűne-
inket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1János 1,9). 
Imádságban fordulj vissza Istenhez, mondd el neki, amit tettél, 
és azt is, amit érzel. Isten maga jelenti ki ebben az igében, hogy 
számíthatsz rá. Ő hűséges, vagyis soha nem fog elfordulni tőled, 
már minden bűnödet Jézusért megbocsátotta, és kész erőt adni 
ahhoz, hogy ne kövess el bűnt. Soha nem fárad bele abba, hogy 
formáljon téged.

Csodálatos életet ígér tehát Isten annak, aki hisz Jézusban. Ha 
ma értetted meg, hogy nem vagy még Isten családjának a tagja, de 
szeretnél beletartozni, kérd Istent, hogy Szentlelke által adjon örök 
életet Jézusért, és fogadjon gyermekévé! Ezt most is megteheted, 
amikor csöndben leszünk, hiszen ez is benne van a Bibliában: „most 
van az üdvösség napja” (2Korinthus 6,2). Most imádkozzunk!

Ismétlő kérdések
Nincsenek ismétlő kérdések, mivel a lecke sok kérdést tartalmaz. 

Foglalkoztató feladat
Útvesztő (l. teljes szövegkönyv)

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából!

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából!

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából!

Mutassuk fel a központi igazságot!
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A Szentlélek a hívő társa
Leckevázlat

Bevezetés
Vágytál-e már arra nagyon erősen, hogy…?

Az események sorrendje
1. A Szentlélek hit által minden hívőben ott 

lakik. KIM
2. A Szentlélek a keresztyén barátja és 

társa. KIM
3. Egyre inkább Jézushoz akar hasonlóvá 

tenni. KIM
4. Olyan, mint a fazekas: minden 

keresztyént formál. KIM
5. Ő ad bizonyosságot: valóban Isten 

gyermeke vagy. KIM
6. A Szentlélek táplálja szívedben az Isten 

iránti szeretetet, és a vágyat, hogy 
engedelmeskedj.  KIM

Befejezés

Köszönd meg mennyei Atyádnak a Szentlélek 
munkáját az életedben! KIM, KIN

Igehely tanítóknak
János 14,17; 2Korinthus 3,18; Efezus 4,30; 
Róma 8,15-16; 1János 2,3

KIN: A Szentlélek hit által lakik a hívőben.

Alkalmazás
KIN: Jöjj az Úr Jézushoz, amikor a Szentlélek in-

dít! 
KIM: Köszönd meg mindennap csodálatos 

munkáját az életedben!

Aranymondás
„Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a vi-
lágban van” (1János 4,4).

Szemléltetőeszközök
•	 Kép: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 és 4-7
•	 Szócsíkok: „A Szentlélek hit által lakik 

a hívőben.” (KI) és „Köszönd meg mindennap 
csodálatos munkáját az életedben!” (KIM)

4. lecke
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Lecke
* Bevezetés: Vágytál-e már arra nagyon erősen, hogy …?

Vágytál-e már arra nagyon erősen, hogy a barátod bárcsak 
mindig veled lenne? Az iskolában, a szünidőben, otthon – min-
denhol és mindig! Örömhírt mondok. Ha Isten már a családjába 
fogadott, mert hittél az Úr Jézusban, kaptál egy olyan barátot, aki 
mindig veled marad. Kitalálod, ki az? Igen, a Szentlélek.

Ma és a következő héten arról fogunk tanulni Isten Igéje alap-
ján, hogy mit tesz a Szentlélek Isten gyermekeinek az életében.

4-1 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek hit által minden hívőben ott van benne.

Miután az Úr Jézus meghalt a kereszten, a harmadik napon 
feltámadt, és 40 nap múlva visszament a mennybe, oda, ahon-
nan jött. Mielőtt azonban elhagyta a földet, csodálatos ajándékot 
ígért barátainak, a tanítványoknak. Olvassuk el, mi volt az!

Olvassuk el a János 14,17-et!

„…az igazság Lelkét, aki … nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”
Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, vagy kérjünk meg rá egy na-
gyobb gyermeket!

Az Úr Jézus a Szentlélekről beszélt, és két dolgot mondott róla. 
Emlékszel?

Adjunk időt a válaszokra! 

– Nálatok (veletek) lakik.
– Bennetek lesz.
Ez az ígéret neked is szól, ha te már Isten családjába tartozol. 

A Szentlélek veled van és benned lakik. A Szentlélek hit által la-
kik a hívőben.

Mikortól? Attól a pillanattól kezdve, hogy hittél Jézusban: el-
hitted, hogy Ő érted és helyetted halt meg. Mivel a Szentléleknek 
nincs teste, nem tud testileg beléd bújni. Hit által él benned, mert 
Lélek.

Vajon miért van jelen a Szentlélek minden keresztyén életé-
ben? Mi a feladata?

4-2 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek a keresztyén barátja és társa.

Isten barátnak és társnak adta melléd az Ő Szentlelkét, ha te 
már Isten gyermeke vagy. A Szentlélek örökre veled van: ott van 
az iskolában, amikor tanulsz, amikor játszol, amikor egyedül vagy 
otthon, amikor félsz, vagy amikor beteg vagy.

Mindig számíthatsz rá. A Szentlélek azonban egyáltalán nem 
hasonlít a földi barátokra: Őt nem zavarod soha, soha nem küld 
el azzal, hogy most nincs ideje, vagy fáradt: mindig kész munkál-
kodni benned.

KIM
Mutassuk fel a központi igazságot: 
„A Szentlélek hit által a hívőben la-
kik”!

KIM

Mutassuk fel a központi igazságot!

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából!
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Amikor félsz vagy magányosnak érzed magad, gondolj arra, 
hogy ott van veled a Szentlélek, a legcsodálatosabb barát, aki min-
denhová elkísér, minden bánatodat megérti, minden gondodra 
kínál megoldást. Köszönd meg mindennap csodálatos munkáját 
az életedben!

Sokszor azonban Isten ellensége azt akarja elhitetni Isten gyer-
mekeivel, hogy nincs is velük a Szentlélek, és nem is tartoznak 
Isten családjába. Tudsz olyan helyzetekre gondolni, amikor sokkal 
nehezebb elhinni, hogy Isten veled van?

Beszélgessünk erről a gyermekekkel! Továbbvihetjük a beszélge-
tést, ha felkészülünk néhány példával: amikor kórházban van va-
laki és műtétre vár, vagy nehéz dolgozat előtt áll, vagy az apukája 
elveszítette az állását, vagy eltévedt egy áruházban, vagy nagy, vil-
lámlásos, mennydörgéses viharba került, vagy állandóan bántják 
az iskolában stb.

4-3 kép
* Az események sorrendje: Egyre inkább Jézushoz akar hasonlóvá tenni.

A Szentlélek nemcsak megerősít, vigasztal, bátorít. Van egy 
másik feladata, amelyikről már röviden beszéltünk az elmúlt al-
kalommal. A Szentlélek szeretne átformálni, hogy egyre inkább 
mennyei Atyádhoz válj hasonlóvá. De mondhatnánk úgy is, hogy 
Jézushoz akar hasonlóvá tenni. Van különbség? Nincs, hiszen ami-
kor a Szentháromságról tanultunk, hallottuk: Isten három, mégis 
egy. A három isteni Személy minden tekintetben egy. Jézus egy-
szer beszél is erről, amikor az egyik tanítványa azt kéri tőle, hogy 
mutassa meg, milyen az Atya. Jézus akkor így szólt hozzá: „Aki 
engem lát, látja az Atyát” (János 14,9). Bátran mondhatjuk tehát: 
a Szentlélek minden pillanatban munkálkodik az életedben, hogy 
egyre inkább az Úr Jézushoz hasonlíts (2Korinthus 3,18).

Pontosan nem tudjuk leírni, hogy mi módon végzi ezt a mun-
káját. Mégis, az Ige alapján lehetnek gondolataink.

Induljunk ki abból, hogy milyen is a Szentlélek! A neve elárulja: 
szent, vagyis tökéletes, tiszta, távol áll minden bűntől, soha sem-
mi rosszat nem tesz. Ezért tud jelezni, ha bűnt követsz el. Hallgasd 
meg ezt az érdekes figyelmeztetést Isten szájából: „Ne szomorít-
sátok meg az Isten Szentlelkét!”

Olvassuk el az Efezus 4,30-at a Bibliából!

Mitől szomorodik meg a Szentlélek? Az igevers elmondja. Pró-
bálj néhány dolgot megjegyezni!

Olvassuk fel az Efezus 4,31-et a Bibliából!

– Keserűség (rossz gondolatok, bosszúvágy, irigység);
– harag (düh) és indulat;
– kiabálás (a másik sértegetése, bántása, a magam akaratának 

érvényesítése);
– gonosz beszéd, istenkáromlás (hazugság, rágalom, disznó 

viccek, káromkodás).

Módszer: csoportbeszélgetés 

Módszer: olvassuk el az Efezus 4,30–
31-et, és a gyerekek válaszoljanak 
néhány kérdésre! Röviden magya-
rázzuk meg, mit jelentenek a szavak!
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KIM
Mutassuk fel a központi igazságot!

Amikor megszomorodik, te sem érzed túl jól magad. A lelkiis-
meret-furdalás is Isten csodálatos eszköze. A Szentlélek semmin 
nem lepődik meg, hiszen tudja, hogy továbbra is bűnös termé-
szet él benned. De nem huny szemet a bűneid fölött. Amikor a ha-
zugságot, a piszkos gondolatokat, az engedetlenséget választod, 
tulajdonképpen hátat fordítasz Istennek. Mintha azt mondanád 
neki: nem kellesz, nem érdekelsz. Milyen rosszul esne neked, ha 
ezt mondaná valaki, akit nagyon szeretsz, igaz? Ugyanígy Isten-
nek is fáj minden bűnöd. Olyankor Isten Szentlelke megszomoro-
dik. Fáj neki, hogy az a kedves gyermeke, akiért az Úr Jézus annyit 
szenvedett, íme, mást választott, elfordult tőle. 

Csodálatos tudni, hogy a Szentlélekkel tudsz nemet mondani 
a bűnre. Tőle kaphatsz szeretetet, türelmet, kedvességet, hogy 
bűnös természeted ellenére is hasonlíthass Jézushoz. Köszönd 
meg mindennap csodálatos munkáját az életedben!

4-4 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek olyan, mint a fazekas – minden ke-
resztyént átformál.

Láttál már fazekast munka közben? A fazekas agyagból formáz 
bögréket, vázákat vagy poharakat. Vesz egy darab agyagot. Ráte-
szi egy forgó, lapos kerékre, a korongra. Miközben a kerék forog, 
két kezével elkezdi alakítani az agyagot, és az lassan olyan formát 
ölt, amilyet a fazekas kigondolt. 

Ez emlékeztet egy kicsit a Szentlélek munkájára az életed-
ben. Ő a nagy Fazekas, aki mindig alakít, formál rajtad valamit. 
A minta, amelynek alapján dolgozik, az Úr Jézus. Mint már mond-
tam, földi életünkben sem te, sem én soha nem érhetjük el azt 
a tökéletességet, amelyik az Úr Jézust jellemzi. Bűneink gyakran 
elszomorítanak, elbátorítanak, elbizonytalanítanak. Ám a Szent-
lélek hit által lakik a hívőben, tehát mindig jelen van, és em-
lékeztet arra, hogy végzi „agyagozó” munkáját az életünkben. 
Amikor meg tudsz tenni valamit, amire azelőtt képtelen voltál, 
bátran örülj, amiért látod a Szentlélek munkáját, és köszönd meg 
mindennap csodálatos munkáját az életedben! Jézus mondja ezt 
a János 14,15-ben: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én pa-
rancsolataimat”. Tehát úgy tudod kimutatni szeretetedet Jézus 
iránt, ha engeded Isten Szentlelkét munkálkodni az életedben.

4-5 kép
Emlékszel, mit mondtunk? Miért lakik benned a Szentlélek, ha 

már Isten gyermeke vagy?

Hallgassuk meg a válaszokat!

– A társad, barátod, kísérőd akar lenni.
– Szeretne változásokat előidézni benned, hogy egyre inkább 

az Úr Jézushoz hasonlíts.
* Az események sorrendje: Ő ad bizonyosságot: valóban Isten gyermeke 
vagy.

Mutassuk fel az alkalmazást a meg-
tért gyermekeknek: „Köszönd meg 
mindennap csodálatos munkáját az 
életedben!”
Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

KIM
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Az, hogy a Szentlélek hit által a hivőben lakik és munkálko-
dik benne, így benned is, ha már hittél, Isten ellenségének, a go-
nosznak egyáltalán nem tetszik, és mindenképpen szeretné meg-
zavarni a szeretetkapcsolatot közted és mennyei Atyád között. 
Ezért gyakran ébreszt kételyt a szívedben. Olyankor nem tudod 
biztosan, Isten gyermeke vagy-e már, valóban a menny felé tar-
tasz-e, és valóban megkaptad-e már a bűnbocsánatot. A Sátán el 
akar bizonytalanítani. De a Szentlélek nem engedi. Ő azt akarja, 
hogy egészen biztos legyél örök életed felől (Róma 8,15–16).

Ebben többféleképpen segít. Először: igeverseket juttat eszed-
be (ezért fontos igéket tanulnod, mert csak azt tudja eszedbe 
juttatni, amit megtanultál), vagy hoz eléd (pl. kiesik egy könyv-
ből egy igés lapocska). Ilyen igevers a Róma 10,13: „Aki segítsé-
gül hívja az Úr nevét, üdvözül.” Ha te már Isten családjába tarto-
zol, de mostanában elbizonytalanodtál, tedd fel magadnak a kér-
dést: „Elmondtam már imádságban Istennek, hogy elhiszem, amit 
a Bibliában mond: bűnös szívvel születtem, de Jézus meghalt ér-
tem?” Ha erre a kérdésre igennel tudsz válaszolni, tudhatod, hogy 
üdvösséget kaptál, vagyis megszabadultál bűnöd büntetésétől, 
és Isten befogadott a családjába. Ebben azért lehetsz biztos, mert 
Isten mindig megtartja, amit ígér. A Szentlélek sok ilyen igeverset 
íratott bele a Bibliába. Tudta, hogy a Sátán sokszor próbálja meg 
elbizonytalanítani Isten gyermekeit.

Másodszor: Isten Szentlelke belülről is ad bizonyosságot, hogy 
Isten gyermeke vagy. Ő megígérte, hogy ezt megteszi: „maga 
a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy való-
ban Isten gyermekei vagyunk” (Róma 8,16).

Ne szégyelld, ha kétségeid vannak! Ez minden keresztyénnel 
előfordulhat. Remélem, ebben a leckében is sok segítséget kap-
tál. Ha személyesen szeretnél erről valakivel beszélni, én örömmel 
meghallgatlak, ha idejössz hozzám az alkalom után. El tudom, pl., 
mondani, hogy nekem mi segít, amikor kétségeim támadnak.

Harmadszor: Isten Szentlelke átformálja gondolataidat, és ez 
meglátszódik majd a cselekedeteiden is. 

Erről a múlt alkalommal részletesebben beszéltünk

4-6 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek táplálja szívedben az Isten iránti 
szeretetet, és a vágyat, hogy engedelmeskedj.

Hallottál már „A zarándok útja” c. könyvről? Egy emberről szól, 
akit Keresztyénnek hívnak. Keresztyén hosszú utat tett meg, ami-
kor egy nap egy nagy házhoz érkezett, ahová betért. Az egyik szo-
bában a kandallóban tűz égett, de egy haragos arcú ember vöd-
rökkel öntötte a vizet a tűzre, hogy kialudjon. Keresztyén meg-
lepetésére a tűz nem aludt ki. Keresztyén csodálkozott, hogyan 
lehet ez, míg egyik barátja meg nem mutatta neki a kandalló mö-
götti szobát, ahol egy ember olajat öntött a tűzre a fal egy kis nyí-
lásán keresztül. Az olaj nagyon könnyen és nagy lánggal ég. Ezért 
nem tudta a haragos arcú ember eloltani. A haragos arcú ember, 

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

KIM
Mutassuk fel az alkalmazást a meg-
tért gyermekeknek!

Segítéség felajánlása.

KIM
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aki vizet öntött a tűzre, ellenségedre, az ördögre emlékeztet, aki 
az Úr Jézus iránti szeretetedet és bizalmadat szeretné leginkább 
megingatni.

Van azonban Valaki, aki hatalmasabb ennél az ádáz ellenség-
nél, és csöndesen végzi munkáját Isten gyermekeinek a szívé-
ben. Emlékeztet Isten ígéreteire, erőt ad, hogy Isten Igéje szerint, 
helyesen cselekedjünk, és jó példák legyünk mások előtt. Ugye 
tudod, kire gondolok? Igen, a Szentlélekre, aki hit által lakik 
a hívőben. Ő táplálja benned a Jézus iránti szeretetet, hiszen ép-
pen azért akarsz engedelmeskedni szüleidnek, tanáraidnak, és 
azért akarsz kedvesen viszonyulni másokhoz, mert szereted az Úr 
Jézust, és hálás vagy neki azért, amit érted tett.

4-7 kép
* Befejezés: Köszönd meg mennyei Atyádnak a Szentlélek munkáját az éle-
tedben!

Ha te már kérted az Úr Jézust, hogy mentsen meg a bűn bün-
tetésétől, amelyet megérdemelnél, és behívtad Őt az életedbe, 
a Szentlélek neked is társad már és barátod. Köszönd meg meny-
nyei Atyádnak, hogy te is megkaptad a Szentlelket, aki mindig ve-
led van, adja neked az Ő türelmét, szeretetét, szüntelenül Jézus 
képére formál, és táplálja benned az Úr iránti szeretetet és bizal-
mat.

Ha a Szentlélek még nem lehet a társad és barátod, azon mun-
kálkodik, hogy megértesse veled: bűnös természettel születtél. 
Jöjj az Úr Jézushoz, amikor a Szentlélek indít! Az Úr Jézus éppen 
azért halt meg a kereszten, hogy Isten megbocsáthassa bűneidet, 
és gyermekévé fogadhasson. Isten maga mondja ezt a Bibliában: 
„akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az Ő nevében” 
(János 1,12). Milyen jó, hogy akár itt és most befogadhatod az Úr 
Jézust! Tedd meg, és Isten hozzád is elküldi Szentlelkét, aki társad 
és barátod lesz örökre. 

Ismétlő kérdések
1. Mikor költözik a Szentlélek valakinek az életébe hit által? 

(Abban a pillanatban, amikor elfogadja Jézust Megváltójá-
nak.)

2. Te is kerülhetsz nehéz helyzetbe, de akkor is tudhatod, 
hogy a Szentlélek veled van. Mondj két példát! (A lecke 
ezeket említi: amikor kórházban vagyok, műtétre várok, ne-
héz dolgozat vár rám az iskolában, az apukám elveszíti az ál-
lását, eltévedek egy áruházban, nagy vihar tombol, villámlik 
és mennydörög, vagy néhány nagyobb gyerek bánt.)

3. Mi szomorítja meg a Szentlelket? (Ha bűnt követek el, és el-
fordulok Istentől.)

4. Miben hasonlíthatjuk a Szentlelket a fazekashoz? (A fazekas 
az agyagot formálja, hogy bögrét készítsen, a Szentlélek pedig 
a hívőt formálja, hogy egyre inkább Jézusra hasonlítson.)

KIM

KIM
Mutassuk fel az alkalmazást a meg-
tért gyermekeknek!

KIN

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából!
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5. Hogyan biztosítja a Szentlélek a keresztyént arról, hogy 
valóban Isten gyermeke. (Bibliai igeversekkel, belső bizo-
nyossággal és megváltozott tettekkel.)

6. Mit látott Keresztyén (a zarándok) a nagy házban? (Egy 
kandallóban tüzet, amelyet egy nagyon haragos arcú ember 
vízzel locsolt, hogy kialudjon, de a tűz nem aludt ki.)

7. Ki próbál meg elbátortalanítani, és ki akarja megingat-
ni Jézus iránti szeretetedet és bizalmadat, illetve elvenni 
a vágyat, hogy Istennek tetsző életet élj? (Az ördög/Sá-
tán.)

8. A Szentlélek az egyetlen, aki a „tüzet nem engedi kialudni” 
a keresztyén ember életében. Mit jelent ez? (Folyamatosan 
bátorít, táplálja szeretetünket Isten iránt, és vágyat ad az en-
gedelmességre.)

Foglalkoztató feladat
A Szentlélek segít, amikor a gonosz támad
(l. teljes szövegkönyv)
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Leckevázlat

Bevezetés
Érezted már magad igazán fáradtnak? KIM

Az események sorrendje
1. A Szentlélek imádkozik a hívőkért. KIM
2. A Szentlélek arra biztat, hogy beszélj 

másoknak Jézusról. KIM
3. Esettanulmány: Mónika tanulja 

a bizonyságtételt. KIM
4. A Szentlélek magyarázza a Bibliát. KIM
5. Esettanulmány: Samu tanulja 

a megbocsátást. 

Befejezés
Ismételjük át a lecke fő pontjait! KIM

Igehely tanítóknak
Róma 8,26; Apostolok cselekedetei 1,8; 
János 14,26–27; János 16,13; Efezus 4,30–32; 
Ézsaiás 63,10

KIN: A hívő élet hajtóereje az Isten iránti szere-
tet és hála.

Alkalmazás
KIM: Kérd Istent, hogy Szentlelke által táplálja 

benned az Isten iránti szeretetet!

Aranymondás
Ismételjük a 1János 4,4-et!
Nagyobb gyermekekkel a korábbi három arany-
mondást ismételjük át!

Szemléltetőeszközök
•	 Kép: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 és 5-6
•	 Szócsíkok: „A hívő élet hajtóereje az Isten 

iránti szeretet és hála (KI) és „Kérd Istent, hogy 
Szentlelke által táplálja benned az Isten iránti 
szeretetet!” (KIM). 

A Szentlélek erőt ad Isten gyermekeinek

5. lecke
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Lecke
* Bevezetés: Érezted már magad igazán fáradtnak?

Érezted már magad igazán fáradtnak: pl. amikor sokat bicik-
liztél, sokat fociztál, vagy sokat úsztál? Olyankor úgy érzed, hogy 
minden erő kiment belőled.

Ez bizony a keresztyénekkel is megtörténik; sőt, nem egyszer 
érzik, hogy a lelkük és az érzéseik is teljesen elfáradtak. Kimerült-
nek érzik magukat, mert igyekeznek jót tenni, ahogyan tanítják 
nekik, vagy ahogyan a Bibliából olvassák: próbálnak minél több 
olyan embernek az Úr Jézusról beszélni, akik még nem ismerik 
a megváltás örömhírét, próbálnak rendszeresen, kitartóan imád-
kozni és Bibliát olvasni, de még gyakran azt is nehéznek és kime-
rítőnek tartják. Ez lehet attól, hogy azt gondolod, saját erődből is 
tudsz már keresztyén életet élni. De lehet attól is, hogy fontosab-
bá válik az engedelmesség, mint az Isten iránti szeretet és hála. 
Kérd Istent, hogy Szentleke által mutassa meg, mi lett fontosabbá 
az életedben Istennél, és táplálja benned az iránta való szeretetet! 
Ha szereted Istent, örömmel tudsz engedelmeskedni neki, és az 
engedelmesség nem válik teherré, ami elveszi az erődet. A hívő 
élet hajtóereje az Isten iránti szeretet és hála.

5-1 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek imádkozik a hívőkért.

Olvassuk el a Róma 8,26-ot! Figyeld meg, mit mond ez a vers!
„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért 

imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga 
a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

Megtaláltad, miközben felolvastam?
– Segít.
– Fohászkodásokkal esedezik. Szívre hatóan, kitartóan könyörög.
Mit mond ez az ige? A Szentlélek segít, mert magadtól képte-

len vagy Istennek tetsző életet élni. A Szentlélek esedezik is érted, 
vagyis kitartóan könyörög, imádkozik, mert átérzi tehetetlensé-
gedet, látja minden gondodat, bajodat, fájdalmadat. Hogyan ese-
dezik? Kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez azt jelenti, hogy he-
lyetted imádkozik, hiszen te még sokszor azt sem tudod, mire van 
igazán szükséged. Megnyugtató tudni, hogy amikor imádkozol 
Istenhez, tulajdonképpen, titokzatos módon, a Szentlélek imád-
kozik veled és helyetted!

5-2 kép
* Az események sorrendje: A Szentlélek arra biztat, hogy beszélj másoknak 
Jézusról

Az Úr Jézus kereszthalála és feltámadása után még negyven 
napot töltött a földön. Azután visszament a mennybe. Közvetle-
nül mennybemenetele előtt összegyűjtötte tanítványait és cso-
dálatos ígéretet tett nekik: nem hagyja őket magukra, hanem el-
küldi Isten Szentlelkét. Ő örökre velük marad. Ezt Jézus már a ha-
lála előtt is megígérte nekik.

KIM

Módszer: kérdések és válaszok.
Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

KIM
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Ígéretét tíz nappal később teljesítette. A tanítványok együtt 
voltak Jeruzsálemben, amikor a Szentlélek, kis lángnyelvek alak-
jában, szélzúgástól kísérve, leszállt rájuk. Az egész bizonyára kicsit 
ijesztő, de izgalmas is lehetett. Miért jött le a Szentlélek a földre? 
Ha figyeltél az Úr Jézus korábbi ígéretére, tudod a választ. Jézus 
azt mondja tanítványainak: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek, és tanúim lesztek” (Apostolok cselekedetei 1,8).

Igen, a Szentlélek azért jött, hogy a tanítványokat megerősítse, 
és tudjanak az Úr Jézusról beszélni másoknak. Péternek és a többi 
tanítványnak azonnal elszállt a félelme. Kimentek az utcára az em-
berek közé, és hirdették az Úr Jézust. Azon a napon óriási tömeg 
hallgatta az evangéliumot, és kb. 3000 ember tért meg.

A Szentlélek nekünk, neked és nekem is tudja adni az Ő erejét. 
Tulajdonképpen Ő a mi erőnk, amelyre szükségünk is van, hiszen 
Isten azt szeretné, ha mi is minél több embernek elmondanánk 
a jó hírt: Jézus azért jött, hogy megszabadítsa őket a bűn rabsá-
gából. Ez nem könnyű feladat. Ha te már Istenhez tartozol, mert 
Jézus a Megváltód lehetett, van már erőd és bátorságod hozzá, 
mert hit által a Szentlélek már jelen van a te életedben is.

5-3 kép
* Az események sorrendje: Esettanulmány: Mónika tanulja a bizonyságtételt.

Szeretném elmondani Mónika történetét. Kilenc éves. Az isko-
lájába nagyon sok gyerek jár. Mónika tavaly, egy Örömhír Klub-
ban elfogadta Isten ajándékát: elhitte, hogy az Úr Jézus érte is 
meghalt. Azóta a Szentlélek munkálkodik az életében, és ezt né-
hány változás is mutatja. Mónikának önző az alaptermészete, de 
már sokszor tapasztalja, hogy fontosak neki az osztálytársai, tud 
velük kedvesen beszélni. Egyre ritkábban csúszik ki káromkodás 
a száján, kevesebb magatartási problémája van. 

Mónika több lánnyal sem volt jóban régebben. Helga is ezek 
közé tartozott. Egy nap megkérdezte Mónikát a szünetben: „Mi 
történt veled? Olyan más vagy mostanában.”

Mónika akkor elmondta, hogy megismerte a Biblia üzenetét, 
megértette, mi a bűn, és elhitte, hogy Jézus helyettes haláláért 
Istentől bűnbocsánatot és örök életet kap ajándékba. Arról is bi-
zonyságot tett, hogy Isten Szentlelkével éli az életét, akivel tud 
már jót tenni. Adott Helgának egy kis lapot, hogy ő is olvashassa 
az evangélium üzenetét. Attól a naptól fogva szorgalmasan imád-
kozott osztálytársnője megtéréséért.

1. Ki segített Mónikának bizonyságot tenni Helgának? 
(A Szentlélek.)
Néhány perccel ezelőtt olvastuk az Apostolok cselekede-
tei 1,8-ban, hogy Isten gyermekei a Szentlélekkel tudnak 
Jézusról beszélni másoknak.

2. Hogyan tett Mónika bizonyságot Helgának és a többi osz-
tálytársának? (A viselkedésével és a szavaival.)

3. Hogyan változott Mónika élete? (Önző alaptermészete el-

Módszer: Esettanulmány.
Fénymásoljuk a kérdéseket! Osszuk 
a gyermekeket öt-hatfős csoportok-
ra! Minden csoport kapjon egy la-
pot az öt kérdéssel! Beszélgessenek 
a kérdések segítségével pár percig! 
Végül beszéljük meg Mónika esetét 
közösen! Ahol hiányosnak érezzük 
a gyermekek válaszát, mondjunk 
néhány kiegészítő gondolatot!
Mondjuk el Mónika történetét 
az egész csoportnak!

Olvassuk fel az igeverset a Bibliából, 
vagy kérjünk meg rá egy nagyobb 
gyermeket!

KIM
Mutassuk fel a központi igazságot: 
„A hívő élet motorja az Isten iránti 
szeretet és hála.”
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lenére tudott kedvesen bánni másokkal, ritkábban beszélt 
csúnyán, és javult a magaviselete.)

4. Szerinted az iskolán kívül Mónika még kiknek tehetett bi-
zonyságot? (Például a családtagjainak.)

5. Melyik kislány nevét helyettesítenéd a saját neveddel? 
Mónika vagy, aki tanulja a bizonyságtételt, vagy Helga, aki 
szeretne többet tudni az evangéliumról? 

Ezen az asztalon találsz evangéliumi szórólapokat. Ha szeret-
nél valakinek bizonyságot tenni, vagy szeretnél valakit elhívni kö-
zénk, vigyél belőlük. A Szentlélek tanít bizonyságot tenni! Ne félj, 
Ő a barátaid szívében is munkálkodik, és megmutatja nekik, hogy 
szükségük van Jézusra, a Megváltóra. Jövő héten beszámolhatsz 
arról, hogy miben láttad a Szentlélek munkáját!

5-4 kép
A Szentlélek imádkozik Isten gyermekeiért: az Ő erejével és bá-

torságával képesek jót tenni és bizonyságot tenni az Úr Jézusról.
* Az események sorrendje: A Szentlélek magyarázza a Bibliát.

A Szentlélek más módon is erősíti Isten gyermekeit: magyaráz-
za nekik a Bibliát.

Emlékszel, mit tanultunk néhány héttel ezelőtt? A Szentlélek 
adta a Bibliát és Ő is érteti meg velünk annak üzenetét (János 
14,26).

Biztos megtörtént már veled, hogy olvastál egy érdekes köny-
vet, de néhány mondatot, szót nem értettél pontosan. Vajon ki 
tudná a legjobban elmagyarázni neked, hogy azok a mondatok, 
gondolatok mit is jelentenek? Igen, a könyv írója. Kérdezhetnél 
tőle valami hasonlót: Bocsánat, de mire gondolt pontosan a 124. 
oldal 5. bekezdésének 8. mondatával? De sajnos, minden könyv 
írójával lehetetlen találkoznod. Ám a világ legfontosabb könyvé-
nek a Szerzőjét mindig megkérdezheted! Sőt, ha már Isten gyer-
meke vagy, a Szerző nemcsak futó vendég a házatoknál, hanem 
hit által ott él az életedben! Amikor Isten Igéjét olvasod naponta, 
imádkozz, és kérd, hogy Szentlelke segítségével értesse meg ve-
led azt, amit olvastál, és táplálja benned az Isten iránti szeretetet 
és hálát, hiszen ez a hívő élet hajtóereje.

5-5 kép
* Az események sorrendje: Esettanulmány: Samu tanulja a megbocsátást.

Hadd mondjak el egy másik történetet! A főszereplőt ezúttal 
Samunak hívják.

Samu egyik reggel Bibliáját olvasta. Előtte azonban kérte Is-
tent, hogy segítsen neki megérteni az olvasottakat. Az Efezus 
4,32-t olvasta: „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bo-
csássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nek-
tek a Krisztusban.”

Samu gondolkodni kezdett: „Igen, Isten megbocsátotta a bű-
neimet. Azzal is örömet tudnék szerezni Istennek, ha tanulnám 
a megbocsátást.”

KIM

Traktátusok [evangéliumi szóró-
lapok] megrendelhetők a szöveg-
könyv elején feltüntetett címek bár-
melyikén.

KIM

Mutassuk fel az alkalmazást a meg-
tért gyermekeknek: „Kérd Istent, 
hogy Szentlelke által táplálja ben-
ned az Isten iránti szeretetet és há-
lát!”
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Kérte Istent, hogy segítsen neki ebben. Aztán elindult iskolá-
ba. A szünetben, focizás közben Tamás, az egyik barátja nagyot 
rúgott Samuba.

Samu már emelte a lábát, hogy visszarúgjon, amikor eszébe 
jutott, amit reggel olvasott: „Bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek.” Nem rúgott vissza, hanem 
folytatta a játékot.

5-6 kép
Aznap este éppen befejezett egy kirakót, amikor Anna, a kis-

húga hirtelen levert néhány darabot az asztalról. Samu máskor, 
szokása szerint durván rákiabált volna, de ismét eszébe jutottak a 
Biblia szavai: „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is meg-
bocsátott nektek.” Szó nélkül szedte fel a földről a kirakó darabjait.

Válaszoljanak a gyermekek az alábbi kérdésekre!

1. Samu jól indította a napot. Miért? (Bibliát olvasott és imád-
kozott.)

2. Miért imádkozott bibliaolvasás előtt? (Kérte Istent, hogy se-
gítsen neki megérteni az Igét.)

3. Ki segített megértenie az igeverset? (A Szentlélek.)
4. Hogyan mutatta meg az iskolában, hogy megértette, amit 

aznap reggel olvasott? (Amikor Tamás megrúgta foci köz-
ben, nem rúgott vissza.)

5. Hogyan mutatta meg otthon, hogy megértette? (Ami-
kor Anna lelökte a kirakó darabjait, nem kiabált rá, hanem 
csendben felszedte a darabokat.)

* Befejezés: Ismételjük át a lecke fő pontjait!

Sok dolgot tanultunk a Szentlélekről. Ha befogadtad az Úr 
Jézust az életedbe, a Szentlélek Isten hit által benned lakik. Veled 
van, amikor félsz vagy egyedül érzed magad. Veled van, amikor 
mások bántanak vagy gúnyolnak.

•	 A Szentlélek veled van, amikor Bibliát olvasol, magyarázza 
neked az Igét, táplálja benned az Isten iránti szeretetet, há-
lát, és ad erőt engedelmeskedned. 

•	 Veled van, amikor el akarod mondani másoknak is, hogy 
az Úr Jézushoz tartozol. 

•	 Veled van, amikor imádkozol. Sőt, veled és helyetted imád-
kozik!

Örökké a barátod. Ne tegyél semmit, amivel megbántanád! 
Hallgass rá! Engedelmeskedj neki azonnal! Hagyd, hogy formál-
jon! Meglásd, nagy öröm lesz a szívedben!

Ismétlő kérdések
Ebben a leckében nincsenek ismétlő kérdések.

Foglalkoztató tevékenység
Szerepjáték (l. teljes szövegkönyv)

Ha hasznosnak találtuk Mónika tör-
ténetét, és a gyermekeknek is tet-
szett, dolgozzuk föl hasonló módon 
Samu történetét is!
Ha úgy látjuk jónak, mondjuk el 
a történetet, és pár percig beszél-
gessünk róla közösen!

KIM
Mutassuk fel az alkalmazást a meg-
tért gyermekeknek!
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