
3. nap

09.00 – ÉNEKTANULÁS

09.30 – FOGLALKOZÁSOK (lufibaba, magszórás, hurkapál-

cika-ragasztás, csuhébaba, kőfestés, wcpapír-gurigából

ceruzatartó, origami, üzenettel kapcsolatos puzzle)

10.30 – SZÁMHÁBORÚ / viking sakk / kacsintgatós ...

11.30 – ÉNEK     /      12.00-13.00 – ebédszünet

13.00 – közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés (+ énekismétlés)

Téma: Jézus megkísértése 3. – Nem a hatalom, a gaz -

dagság, a vagyon ad örök életet a földön, hanem Isten ad

örök életet a mennyben! 

Igeszakasz: Máté evangéliuma 4 rész.
8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre,
megmutatta neki a világ minden országát 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 írva: Az Urat, a te Is-
tenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 11 Ekkor elhagyta őt
az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Aranyige (megtanítani): 

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután
kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr
megígért az őt szeretőknek. Jakab 1,12

Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten
paradicsomában van.” Jelenések 2,7

hatalom, biztos hely a földön + Istenre hagyatkozás,
megtérés, új élet —> élő kapcsolat Istennel, örök élet
Beszélgetés: – Mi az anyagi, testi, lelki biztonság? 

– Mit jelentenek ezek az igék: Mert nincsen itt ma -
radandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidók
13,14  �ekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahon-
nan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül Fil. 3,20

14.00 – KINCSKERESÉS / 15.30 – MÉTA / 16.00 – ÉNEK, IMA

1. nap

09.00 – csoportbeosztás (felvidéki tájegységek), ÉNEKTANULÁS

09.30 – MÉTA

11.00 – közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés (+ énekismétlés)

Téma: Jézus megkísértése 1. – Nem a kenyér a minden,

Isten gondoskodik testi-lelki szükségeinkről! 

Igeszakasz: Máté evangéliuma 4 rész.
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.”

Aranyige (megtanítani): �em csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Isten szájából szár-
mazik. Máté 4,4

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

kenyér + figyelem, hallás, keresés —> Isten igéje, Krisz-
tus beszéde —> élő hit —> élő kapcsolat Istennel, örök élet
Beszélgetés: – Mi a kísértés?

– Minket ki és mivel kísért? (testi kísértések:

falánkság, lustaság, stb.)

– Hogy tudunk ellenállni a kísértésnek? (saját erőnkből

vagy Isten segítségével)

– Hogyan segít Isten ellenállni (kijelentést, igét ad,

megszólít, kapcsolatba lép velünk, tudatja, hogy ismer,

szeret és velünk van)

12.00-13.00 – ebédszünet

11.00 – FORGÓSZÍNPAD (Dóri, Kriszti, Tünde, Zsuzsa)

14.30 – SZÁMHÁBORÚ / VIKING SAKK

16.00 – ÉNEK, ISMÉTLÉS, IMA

2. nap

09.00 – ÉNEKTANULÁS

09.30 – FOGLALKOZÁSOK (lufibaba, magszórás, hurkapál-

cika-ragasztás, csuhébaba, kőfestés, wcpapír-gurigából

ceruzatartó, origami, üzenettel kapcsolatos puzzle)

10.00 – ÜGYESSÉGI (labdahordás kanálba, lufidobálás, kötél,

babköpés, hernyó, kődobás, vizestörölköző, távolugrás)

12.00-13.00 – ebédszünet

13.00 – közös ÜZE�ET + csoportos beszélgetés (+ énekismétlés)

Téma: Jézus megkísértése 2. – Nem a feltű nés kell: Isten

gondoskodik helyünkről, feladatunkról! 

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

Aranyige (megtanítani): 

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

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

feltűnés, embereknek tetszés + Isten akaratának telje -
sítése, Istennek tetszés —> élő hit —> élő kapcsolat Isten-
nel, örök élet
Beszélgetés: – Mi az a divat? Mi a feltűnési mánia?

Miért akar mindenki olyan lenni, mint a másik, mint amit

a TV mutat? Miért akarnak sokan feltűnni, kitűnni?

Mi az alázat? Mi az Isten akarata velünk? Hogyan vezet?

Mire vezet?

14.00 – MÉTA 15.00 – KRÉTARAJZ 16.00 – ÉNEK, IMA
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