
2. nap

Közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés

Téma: Dávid, a hűséges király – Istennek
engedelmes kedve az Ő áldása kísér 

Igeszakasz: 1Sám 16-18.20.24.31, 2Sám 24.
Dávid felkenése

Dávid és Góliát

Saul féltékenysége, Dávid üldözése

Dávid megkíméli Saul életét

Népszámlálás

Aranyige (megtanítani): Csak féljétek az
URat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből,
mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket
vitt véghez rajtatok! 1Sám 12,24

Foglalkozás: függő szív

�yári táborok: a gyerek, tini és ifi korosztálynak, zenés  programok a www.firesz.sk címen! Tábo-
rainkba mindenkit szeretettel várunk, vallási hovatar to -
zástól függetlenül. Arra figyelünk, aki összeköt bennünket:
Jézus Krisztusra! �e unatkozz nyáron, gyere el és élj!

Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk! 6x

Dicsérünk reggel, dicsérünk éjjel, dicsér az ifjú és a vén!
Bánatban is áldlak, örömben imádlak,
dicsérlek ha engem bármi ér!
Ha ráébrednék, mennyit érsz: végtelen szerelmedért,
hatalmadért nem szűnnék meg dicsérni!

Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk! 4x

A mennyben is dicsérjünk, az angyalokkal együtt
mindörökké áldjuk szent neved!
A Földön is dicsérjünk, a teremtéssel zengjük:
minden népnek hirdetjük neved!
Ha ráébrednek, mennyit érsz: végtelen szerelmedért,
hatalmadért nem szűnnek meg dicsérni!
Ha ráébrednénk, mennyit érsz: végtelen szerelmedért,
hatalmadért nem szűnnénk meg dicsérni!

Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk! 4x

Mit is mondhatnék? Te vagy ki megváltottál.
Drága véreddel hófehérre mostál. 
Mindenem lettél, tiéd az egész lényem. 
Ég a tűz bennem, csak érted élek már.

Minden nap, Uram, ráállok igédre. 
Téged hívlak, légy a segítségem. 
Vezess hát engem, tovább a keskeny úton. 
Add, hogy életem a világban tüzet gyújtson.

Minden nap, csak érted élek.
Minden nap követlek Téged.
Minden nap Veled járok, Uram.

Érted élek minden nap (3×), Uram.

Valamikor sötétségben éltünk, 
nem ismertünk téged Jézus,
Vándoroltunk, tévelyegve jártunk, 
megvetetten, Isten nélkül.

Refr.: Halottak voltunk vétkeink miatt,
elveszettek reménység nélkül,
de te megtaláltál, életre keltettél, 
és most téged követünk, Jézus. 2x

Mutasd meg nékünk útjaidat, 
hogy járhassunk igazságodban,
és teljes szívvel féljük neved, 
ne vétkezzünk, ne vétkezzünk teellened.
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�e félj, mert
megváltottalak,

neveden szólította-
lak, enyém vagy!

Ézs 43,1

Jézusom, áldozatodra gondolok,

meghaltál értem a Golgotán,

Te mindig vársz, hátat soha nem fordítanál,

most újra itt vagyok, most újra itt vagyok!

Refr.: Drága véred értem folyt ott fent a keresztfán,
alázattal térde hullok kegyelmed láttán,
most újra hálás szívem, újra leteszem életem.
Most magasra emelem fel szent neved,
csak Te vagy méltó, Megváltó Úr,
csodálom megmentő kegyelmedet,
s imádom szent neved, s imádom szent neved.

Refr.: 2x

Köszönöm Neked, köszönöm Neked, 

köszönöm Neked a keresztet (4x)

1. nap

Közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés

Téma: Saul, a hűtlen király – ne másokra
akarj hasonlítani, Istenre figyelj!

Igeszakasz: 1Sámuel 8-10.13-15. részek

A nép királyt akar

Saul kiválasztása és királlyá kenése

Saul a próféta nélkül mutat be áldozatot

Saul engedetlensége és büntetése

Aranyige (megtanítani): Mert nem az a
fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi,
ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi,
ami a szívben van. 1Sám 16,7

Foglalkozás: összerakható kép Saulról

3. nap

Közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés

Téma: Jézus, az igazi király 

– megszabadít és életet ad 

Igeszakasz: János 18,28-40,

Jelenések 19,11-16

Jézus az Isten báránya 

és a dicsőséges király: 

a mi szabadulásunkra

Aranyige (megtanítani): �e félj, mert meg -
váltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy! Ézs 43,1

Foglalkozás: szakadék – kereszt-híd


