
Tele van a világ sztárokkal, azt mondják ők híres csillagok,
Azt hiszik mindörökké élnek, és fényük el nem fogy. 
De lehet akármekkora hős vagy sztár: Lenin, vagy épp Lenon, 
Egyik sem hasonlít ahhoz a Névhez, akiről most szól dalom!  

Ref: Akarod-e tudni, hogy hogy hívják, akinek a kezeit a szegek verték át,
Akarod-e tudni, hogy mire volt képes érted? 
Akarod-e érezni szeretetét, akarod-e ismerni gyönyörű nevét? 
A neve, a neve, a neve: JÉZUS KRISZTUS, ÚR JÉZUS KRISZTUS. 

Azt szeretném kérdezni, ismered-e Őt, vagy még nálad mindig pici baba, 
aki jászolágyon fekszik, s úgy hívják Jézuska?
Tudod-e, hogy Övé lett minden hatalom, minden erő, dicsőség, 
S, hogy vissza fog még jönni, igen, eljön az övéiért?

Ref: …

Minden szó, minden dal, minden gondolatom, minden perc, minden órám és pil-
lanatom, minden vágy, minden tárgy, minden mozdulatom az Övé, a szívem Neki
most odaadom. Azt mondod: radikális szöveg ez egy gyerektől, azt mondom: van
egy Isten, aki betölt fentről, mert én se vagyok robot, nézz rám, én se vagyok
gép, szívemben az Isten szeretete ég!

Ref: 2x

Halleluja, ez a szó mindenhol ugyanazt jelenti: a dicsőség az Istené legyen,
Nem kell hozzá nyelvtudás, mert könnyen meg lehet jegyezni, 
Nem harap, ne félj tőle, inkább énekeld velem:

Ref:  halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Amikor ezt a szót kimondod, rögtön tudják rólad, hogy a halhatatlan Úrhoz tartozol, 
Te is tanuld meg, a szíved szótárába írd fel gyorsan, 
És énekeld, vagy mondd ki bátran minden új napon.

Ref: …
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Napközis�tábor�
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�yári táborok: a gyerek, tini és ifi korosztály-
nak, zenés  programok a www.firesz.sk címen!

Táborainkba mindenkit szeretettel várunk, vallási

hova tar to zástól függetlenül. Arra figye lünk, aki

összeköt bennünket: Jézus Krisztusra! �e unatkozz nyáron, gyere el és élj!

www.firesz.sk

Aranyige: A világ pedig elmúlik, és annak
kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké. 1Jn. 2,17

Péter és az apostolok így válaszoltak: „Isten-
nek kell in kább engedelmeskednünk, mint az
embereknek! Apostolok cselekedetei 5,29

Üzenet: feltűnés, embereknek tetszés + Isten
akaratának telje sítése, Istennek tetszés —>
élő hit —> élő kapcsolat Istennel, örök élet

3. nap: Jézus megkísértése 3. – �em a hata -
lom, a gaz dagság ad örök életet a föl dön,
hanem Isten ad örök életet a mennyben! 

Igeszakasz: 8 Majd magával vitte az ördög egy
igen magas hegyre, megmutatta neki a világ
minden or szágát és azok dicső ségét, 9 és ezt
mondta neki: „Mindezt neked adom, ha le bo -
rulva imádsz engem.” 10 Ekkor így szólt hozzá
Jézus: „Tá vozz tőlem, Sátán, mert meg van ír -
va: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!” 11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme,
angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Máté 4.

Aranyige: Boldog ember az, aki a kísértés ide-
jén kitart, mert miután kiállta a próbát, elnye -
ri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az
őt szeretőknek. Jakab 1,12

Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, a -
mely az Isten paradicsomában van.” Jel 2,7

Üzenet: hatalom, biztos hely a földön + Is-
tenre ha gyat kozás, megtérés, új élet —> élő
kapcsolat Istennel, örök élet

1. nap: Jézus megkísértése 1. – �em a ke -
nyér a minden, Isten gondoskodik testi-lelki
szükségeinkről! 

Igeszakasz: 1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a
pusztába, hogy meg kí sértse az ördög. 2 Miután
negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül
megéhezett. 3 Ekkor odament hozzá a kísértő,
és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd,
hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” 4 Ő
így válaszolt: „Meg van írva: �em csak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
amely Isten szájából származik.” Máté 4.

Aranyige: �em csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, amely Isten szájából
származik. Máté 4,4

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a
Krisztus beszéde által. Római levél 10,17

Üzenet: kenyér + figyelem, hallás, keresés
—> Isten igéje, Krisztus beszéde —> élő hit
—> élő kapcsolat Istennel, örök élet

2. nap: Jézus megkísértése 2. – �em a feltű -
nés kell: Isten gondoskodik helyünkről, fe-
lada tunkról! 

Igeszakasz: 5 Ezután magával vitte őt az ördög
a szent városba, a templom párkányára állí-
totta, 6 és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy,
vesd le magadat, mert meg van írva: Angya la -
i nak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoz -
nak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.”
7 Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van ír -
va: �e kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Máté 4.

Ha valaki nekem szolgál, engem
kövessen; és ahol én vagyok, ott
lesz az én szolgám is. János 12,26



Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek, 
és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.
Erőszak, gyilkosság, minden utad hazugság, 
eljön az ítélet, mert nem kellett az élet. 

Térjetek hozzám, hogy megtartassatok egész világ határai, 
mert én vagyok, én vagyok az Isten, és nincsen más, aki meg tudna szabadítani.

Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál, 
istened a világ lett, elfoglalta szívedet. 
Mégis az Enyém vagy, szívemen hordozlak, 
soha el nem feledlek, újra összegyűjtelek.

Önmagamért, csak magamért teszem, mert szeretlek, mert szeretlek, 
Meggyógyítom az álnok szíveket, s hozzám hűséges népet teremtek.

Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, 
ne félj, érted harcolok, és majd győzelmet adok.
Indulj hát, és ne várj, az úton vigyázz, meg ne állj, 
vigasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket.

Mert vizet öntök a szomjúhozókra, folyóvizet a szárazra, 
kiöntöm Lelkemet a te magodra, s áldást árasztok utódaidra. (2x)

Vidáman, hangos dallal ébresztem fel a hajnalt,
alig várom, hogy lássam életem Istenét. 
Ajtóm sarkig kitárom, dícsérem és imádom, 
jelenléte megérint, lelkem szárnyal a menny felé.

Ref: Jézus az egyetlen, nagyszerű és tökéletes, itt él a szívemben, 
Jézus az egyetlen, az életem már össze van kötve vele.

Nap mint nap új erőt ad, szelíd hangján így bíztat: 
bátran folytasd a harcot, gyerünk, csak így tovább.
Nagyon jól ismer engem, átveszi minden terhem, 
Ő a legjobb barátom, mindig számíthatok Rá.         Ref. / Nap mint nap… / Ref.
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Ha egyedül vagyok a problémámmal, mondd meg mit csináljak, és hova menjek. 
Ha lemegyek a dokihoz, ő felír néhány gyógyszert, utána gyorsan hazaenged.
Nem érdekli az én problémám, pedig fáj a szívem néha.
Senkit sem érdekel az én problémám, most mit csináljak, mondd meg mit csináljak?

Ref: 2x

Gyere Jézushoz, gyere gyorsan! Nyisd ki a szíved! Mondd mire vársz? 
Gyere Jézushoz, gyere gyorsan! Ő vár, megoldja minden problémád. 
Oouoo, uoo, gyere Jézushoz, oouoo, uoo, gyere Jézushoz!

Jézus a megoldás minden bajra, az Ő Igéje azt mondja: 
Aki hozzám jön, azt én el nem küldöm, lehet akármilyen nagy a gondja.
Mert Őt érdekli a te problémád, még ha nem hiszed, akkor is így van. 
Igen, Őt érdekli a te problémád! Mire vársz még?? Most mondd meg: mire vársz még?!

Ref: 4x

Veled én már meghaltam, a sírból fel is támadtam, 
élek többé, többé soha nem én, mert énbennem már  a Jézus él.
élek többé, többé soha nem én, mert énbennem már  a Jézus él.

A sötétség már szűnni kezd, a hajnal egyre fényesebb, 
s ahogy Te vagy, mi éppen ugyanúgy, ugyanúgy vagyunk e világban.
s ahogy Te vagy, mi éppen ugyanúgy, ugyanúgy vagyunk e világban.

Dicsőség az Atyának, hála, hála Fiának, Fiának, 
Halleluja drága Szentlélek, jöjj, és töltsed be a szívemet!
Halleluja drága Szentlélek, jöjj, és töltsed be a szívemet!
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