
me
g-

ke
-

re
s meg-����

aján-dé-koz

m
e
g
h
ív

Napközis�tábor •�•�• Alsólánc, 2009.08.17-19. 

3. nap • Jézus neked adja az
ö rök életet, de nem azért,
mert megér demled...
Igeszakasz: 1 „Hasonló a mennyek országa a
gazdához, aki korán reggel kiment, hogy mun-
kásokat fogadjon a szőlőjébe. 2 Miután meg-
egyezett a munkásokkal napi egy dénárban,
elküldte őket a szőlőjébe. 3 Amikor kiment ki-
lenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a
piacon tétlenül, 4 és ezt mondta nekik: Menjetek
ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek.
5 Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét
óra körül és délután három óra tájban, és
ugyanígy tett. 6 Amikor pedig késő délután öt
óra tájban is kiment, még mindig talált ott áll-
dogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt
egész nap tétlenül? 7 Azok pedig így válaszol-
tak: Mert senki sem fogadott meg bennünket.
Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe!
8 Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő
gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkás-
okat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve
az elsőkig. 9 Ekkor jöttek azok, akik öt óra táj-
ban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt.
10 Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták,
hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dé-
nárt kaptak. 11 Amikor átvették, zúgolódni kezd-
tek a gazda ellen, 12 és ezt mondták: Ezek az
utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted
őket velünk, akik az egész nap terhét hordoz-
tuk, és szenvedtünk a hőségtől. 13 Ő pedig így
felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled
igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e
meg velem? 14 Vedd, ami a tied, és menj el. Én
pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint
neked. 15 Hát nem szabad-e nekem azt tennem
a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed
azért gonosz, mert én jó vagyok? 16 Így lesz-
nek az utolsókból elsők, és az elsőkből utol-
sók.” Máté evangéliuma 20,1-16

1. nap • Jézus Krisztusnál a legki -
sebb is számít, tesóm!
Igeszakasz: 11 „Mert az Emberfia azért jött, hogy
megmentse, ami elveszett. 12 Mit gondoltok? Ha egy
embernek száz juha van, és eltéved közülük egy,
nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben,
és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? 13 Ha
azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban
örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik
nem tévedt el. 14 Ugyanígy a ti mennyei Atyátok
sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek
közül.” Máté evangéliuma 18,11-14

2. nap • Jézusnak a legtöbb, mi
adható: a teljes szíved !

Igeszakasz: 16 Odament hozzá valaki, és ezt kér-
dezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?” 17 Ő így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem
a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz
menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” 18 Az
megkérdezte: „Melyeket?” Jézus így felelt: „Ezeket:
ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hami-
san, 19 tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele-
barátodat, mint magadat!” 20 Az ifjú erre ezt mondta:
„Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még
bennem?” 21 Jézus így válaszolt neki: „Ha tökéletes
akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét
a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán
jöjj, és kövess engem.” 22 Amikor hallotta az ifjú ezt a
beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona
volt. 23 Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: „Bi-
zony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen
megy majd be a mennyek országába.” 24 Sőt azt is
mondom nektek: „Könnyebb a tevének a tű fokán át-
menni, mint a gazdagnak az Isten országába be-
jutni.” 25 Amikor meghallották ezt a tanítványok,
na gyon megdöbbentek, és így szóltak: „Akkor ki üd-
vözülhet?” 26 Jézus rájuk tekintett és ezt mondta
nekik: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél
minden lehetséges.” Máté evangéliuma 19,16-26

13.�ének

Fogalmam sincs, hogy mit csinálnék, ha nem ismernélek.
Kinek írnám a dalaimat, kinek a zenémet?
Merre tartana az életem? Melyik istenben hinnék?
Ha nem ismernélek, Uram, talán már nem is léteznék.

Ref.: Te vagy nekem a tűz hosszú téli éjszakán, 
te vagy a napfény, ha őszre jár, 
viharos tengeren a sziget, sivatagban a zöld liget, 
te vagy nekem, TE VAGY A MINDENEM.

Gőzöm sincsen, hogy mit csinálnék, ha nem hinnék benned,
ha nem tudnám, hogy az életemre van egy klassz terved,
mit mondhatnék a srácaimnak, amikor kérdezik: 
„apa, ugye van mennyország, és Isten létezik?” Isten létezik!

Ref.: Te vagy nekem a tűz
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Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram,
az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm,

a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.

Ezékiel 34,15-16

Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Róma 6,13

Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való kö-

zösségre. 1Korintus 1,9

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisz-
tus Jézusban, a mi Urunkban. Róma 6,23
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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: …

1.�ének

2.�ének

12.�ének

INTELEK HÁT TITEKET, a Lélek szerint éljetek,
a testiességet megtagadva gyümölcsöt teremjetek. (2x)

Ref.: Amely a szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, szelídség, hűség, mértékletesség. (2x)

Intelek hát titeket ...   /    Ref.:

Amely a szeretet (szeretet), öröm (öröm), békesség (békesség), 
türelem (türelem), szívesség, jóság, szelídség, hűség, mértékletesség.

11.�ének

Hé ÁLLJ MEG EGY SZÓRA, mert itt van az óra, 
hogy Istenhez közelebb kerülj.
Két úrnak nem szolgálhatsz, két úton nem járhat lábad, 
el kell döntened, kinek mondasz nemet. 

Ref.: Erről nem szólnak a tankönyvek, és a moziban egy film sem megy,
ami azt mondaná el, hogy Ő érted támadt fel.
Mert nem hiszik az emberek, hogy Jézus mindenkit szeret, 
pedig az Isten nem ember, hogy hazudjon neked.

Hát állj meg egy szóra, mert itt van az óra, 
hogy Istenhez közelebb kerülj.
Nézz fel az égre, és higgy benne végre, 
akkor majd meglátod, igen, ő lesz a barátod.

Ref.: Erről nem szólnak a tankönyvek,

Állj meg egy szóra, mert eljött az óra,
hogy Istenhez közelebb kerülj. 
El kell végre döntened, hogy Jézus Krisztust követed,
mert így lehetsz csak más, egy igazi klassz kis srác.

Ref.: Erről nem szólnak a tankönyvek,

igen, az Isten nem ember, hogy hazudjon neked,
Az Isten nem ember, hogy hazudjon neked. w
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3.�ének

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!

4.�ének

9.�ének

CSAK BÍZZ AZ ÚRBAN, és soha ne csüggedj, ezt mondom mindig a lelkemnek, 
hűsége páncél, és keze mint árnyék követ. Emlékezz mindig az ígéretére: 
minden nap megtart, és nem enged el, szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet.

Ref.: Mert vele minden magas falon átlépek, átfutok az ellenség táborán.
Víz nem borít el, és a tűz nem éget meg, mert ő mellém áll.

Csak bízz az Úrban…  /   Ref.: ...

Kelj fel én lelkem, miért adnád fel? Miért csüggednél tovább?
bízzál Istenben, nincs olyan vihar, amin ő ne vinne át. (2x)

Ref.: ...

Emlékezz mindig az ígéretére: minden nap megtart, és nem enged el,
szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet.

10.�ének

Katona vagyok egy nagy hadseregben, 
mindennap csatába kell mennem,
a kapitány Jézus, én rá figyelek,
minden nap új csatát nyerek. 
Gondolom, nem mondok túl nagyot, 
ha azt állítom, hogy harcos vagyok,
igéje  a fegyver,  a hitem a pajzs, 
így aratok majd nagy diadalt.

Ref.: Nem teszem a kezemet a tarkómra, jöhet akármilyen nagy próba,
nem teszem a kezemet a tarkómra, mert már enyém a győzelem, 
NEM ADOM FEL!

Szeretnék mér én is végre kicsi Dávid lenni, 
a Góliátok ellen bátor szívvel harcba menni.
Mert van két kezem, és jól vág az eszem, 
és vagy egy erős Isten, aki harcol velem.
Legyőzöm az ellenséget, akármilyen bátor,
még akkor is, ha nem én vagyok a terminátor.



7.�ének

MÉG KICSI A SZÍVEM, de beleférhetne az egész nagy világ,
még kicsi az orrom, de megérzem már Isten illatát,

még kicsi a lábam, és kicsi a két kezem, de mindig tettre készen, 
és megteszem, amit Isten kér tőlem.
Még kicsi a szemem, de előre nézek, nem jobbra, balra,
még kicsi a fülem, de hallom, ha szól az Úr: hé, ne menj arra!
még kicsi a hitem, de azt mondja Jézus, ha egy mustármagnyi lenne,
az a nagy-nagy hegy belemenne a tengerbe.

Ref.: Mert Ő az Úr és senki más, csak benne bízz, ne kezdj vitát, 
élj mindig úgy, mintha holnap megérkezne.
Mert Ő az Úr és senki más, csak benne bízz, ne kezdj vitát, 
élj mindig úgy, mintha holnap megérkezne.

Még kicsi a szívem….   /   Ref.: ...

Legyen olyan a szíved, hogy beleférhessen az egész nagy világ,
legyen olyan az orrod, hogy megérezhesd Isten illatát,
legyen gyors a lábad, és erős a két kezed, ha Isten küld, hát indulj, 
és a szívedben csak Ő legyen a király.  /   Ref.: ...

8.�ének

HIT NÉLKÜL sehova se juthatsz el, hit nélkül messze van az ígéret,
hit nélkül nem tetszel az Úrnak sem, de a hit erejével bármit elérhetsz.

Ábrahám hitt Isten szavának, övé lett az ígéret, 
Noé mindent elhitt Istennek, és egy bárkát épített.

Hit nélkül sehova se juthatsz el...

A hit hatalma hegyeket mozdíthat, és a folyók megállnak, 
a hit beszéde csodákra képes, és a betegek felállnak.

Hit nélkül sehova se juthatsz el...

A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meg-
győződés, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

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.

5.�ének

6.�ének


