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A Z  I G A Z I  K I N C S

Máté evangéliuma 13,44

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben
elrej tett kincshez, amelyet az ember, miután meg-
talált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét,
amije van, és megveszi azt a szántóföldet.”

Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a
Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus
Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte
kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek min-

dent, hogy Krisztust megnyerjem.
Filippi 3,7-8

AA rr aa nn yy ii gg ee ::
„�e gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,
ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a
tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a
moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a

tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mert ahol a kincsed van,

ott lesz a szíved is.”
Máté 6,19-21

Jegyzetek (Mit tanultam a forgószínpadon, a kis és nagycso-
portos beszélgetésen, milyen foglalkozáson vettem részt, mit

sportoltam, játszottam, mi tetszett a tábortűznél, mi maradt meg a
szívemben a mai napból?)

1.
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ÖNZ Õ, V ESZ ENDÕ ÉLET
Tékozló fiú: Lukács evangéliuma 15,11-16

11 Azután így folytatta: „Egy embernek volt két fia. 12 A fiata-
labb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon
rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 13 Né -
hány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, el köl -
tözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert
kicsapongó életet folytatott. 14 Miután elköltötte mindenét,
nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni
kezdett. 15 Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat le -
geltetni. 16 Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az
eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.”

„…nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatta-
tok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból,
hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén.” 1Péter 1,18

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen
amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének
vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a
Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. Galata 6,8

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig
az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róma 6,23

AA rr aa nn yy ii gg éé kk

2. Jegyzetek (Mit tanultam a forgószínpadon, a kis és nagycso-
portos beszélgetésen, milyen foglalkozáson vettem részt, mit

sportoltam, játszottam, mi tetszett a tábortűznél, mi maradt meg a
szívemben a mai napból?)



17 „Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak
hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!
18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: 
– Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 �em vagyok
többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem
olyanná, mint béreseid közül egy.
20 És útra kelve el is ment az apjához.

33 ..   nn aa pp   ••   SS zz ee rr dd aa

BÛNBÁNAT , MEGT ÉRÉS
Tékozló fiú: Lukács evangéliuma 15,17-20a

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Kristus nevében,

bűneitek bo  csánatára,
és megkapjátok a Szentlélek aján dékát. 

Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt
mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak el hív
magának az Úr, a mi Istenünk.” ApCsel 2,38-39

AA rr aa nn yy ii gg ee ::

Mert nincs különbség: mindenki
vétkezett, és híjával van az Isten
dicsőségének. Ezért Isten ingyen
igazítja meg őket kegyelméből,
mi u tán megváltotta őket a Krisz -
tus Jézus által. Róma 3,22-24

3. Jegyzetek (Mit tanultam a forgószínpadon, a kis és nagycso-
portos beszélgetésen, milyen foglalkozáson vettem részt, mit

sportoltam, játszottam, mi tetszett a tábortűznél, mi maradt meg a
szívemben a mai napból?)
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BÛNBOCSÁNAT , ÚJ ÉLET
Tékozló fiú: Lukács evangéliuma 15,20b-24

AA rr aa nn yy ii gg ee ::

AA rr aa nn yy ii gg ee

Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe
futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 21 A fiú ekkor így
szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és
nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a leg -
szebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és
sarut a lábára! 23 Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjá-
tok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert ez az én fiam meghalt
és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni
kezdtek.”

Mert úgy
szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3,16

Jézus mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen en -
gem. Lukács 9,23

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 

1Korintus 1,18

4. Jegyzetek (Mit tanultam a forgószínpadon, a kis és nagycso-
portos beszélgetésen, milyen foglalkozáson vettem részt, mit

sportoltam, játszottam, mi tetszett a tábortűznél, mi maradt meg a
szívemben a mai napból?)



Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami
fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgy -

hogy az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig
az Írás betűje szerint, mint a régiben. Róma 7,6

Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái
legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a

Lélek pedig megelevenít. 2Korintus 3,6

55 ..   nn aa pp   ••   PP éé nn tt ee kk

Ú J ÉL ET  ÉL Õ HIT BEN
Tékozló fiú: Lukács evangéliuma 15,25-32

25 „Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet
közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. 26 Előhívott
egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt.
27 Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád le -
vágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt.
28 Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az
apja kijött, és kérlelte. 29 Ő azonban ezt mondta az apjának:
Lá tod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem
meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy
kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. 30 Amikor
pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el
vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. 31 Ő azonban ezt
mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a
tied. 32 Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.”

AA rr aa nn yy ii gg éé kk

5. Jegyzetek (Mit tanultam a forgószínpadon, a kis és nagycso-
portos beszélgetésen, milyen foglalkozáson vettem részt, mit

sportoltam, játszottam, mi tetszett a tábortűznél, mi maradt meg a
szívemben a mai napból?)
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Ö S S Z E F O G L A L Ó
Megtudtam Isten igéjéből,
hogy Ő ismer és szeret en -
gem. Csodálatos, örök éle -
tet akar nekem adni, ami
már itt a földön elkezdődik.
Nem kell mást tennem, csak
megbánnom a bűneimet, és
elfogadni, hogy a bűneim
büntetését Jézus Krisztus
már elszenvedte helyettem,
amikor meghalt a kereszten.
És mivel fel is támadt, és
fel ment a mennybe: helyet
ké  szített nekem. Így Is ten
gyermeke vagyok örök re.
Már mától kezdve, ami kor
elfogadtam Istennek ezt a
kegyelmes hívását.

Megismertem a Tékozló fiú
történetén keresztül:

• az Atya Istent, aki
engem is a legnagyobb
szeretettel hazavár

• Jézus Krisztust, aki az
életét adta azért, hogy az
Atya engem ne ítéljen el,
hanem szeretettel magához
öleljen

• a Szentlélek Istent, aki
az Atya ölelését érezteti
velem minden nap, amikor
figyelek erre az én drága
szabadító Szentháromság
Istenemre!

6.

Hazám, hazám, hazám, te széles Felvidék,
Ide állított az én Uram,
Dicsőítem szent nevét!

Atyám, Atyám, Atyám, hű oltalmazóm,
Harcaimban vezet Jézusom,
Benne hozzád tartozom!

Hazám, hazám, hazám, én édes otthonom,
Millió magyar szív érted ég,
S bátran zengi himnuszod.

Atyám, Atyám, Atyám, én édes Istenem,
Add Szentlelkedet, hogy élhessünk,
S neked szenteljük magunk!

FF ee ll vv ii dd éé kk ii   hh ii mm nn uu ss zz

TÁBORI ÉNEKEK

Jegyzetek



1.  Menő az autód egy hatszázas SEL,
Fedélzeti komputer meg minden ami kell.         
Hydromasszázs a fürdőkádban,
A szíveden mégis ott csücsül a bánat.
Megbámulnak az emberek, 
A kígyóbőr cipődben lépegetsz.
Igazi playboy a szöveg és megnyerő a duma, 
Rajtad van a városban a legdrágább ruha.
Hogy mind ehhez mit szól Isten, 
Az lehet, hogy nem érdekel.  
De van véleménye hidd el, Igéjében így felel:

Ref. �e gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,
Ahol a moly és a rozsda mindent megemészt.
Éjszaka tolvajok jönnek el hozzád,
Elvisznek mindent, amit összegyűjtöttél.           2x

2. Öt, hat mobiltelefonnal körberakod magad,
Háromkilós aranyláncot cipel szegény nyakad. 
Kaviár a menü meg vörösre sült homár,
Országos haverod a Laci, a Komár.
Hogy mind ehhez mit szól Isten,
Az lehet, hogy nem érdekel,
De van véleménye hidd el, Igéjében így felel:   Ref. 2x

3. A mennyben senkit sem érdekel,
A dollár, a rubel, a zlotyi vagy a lei.
A forint vagy a drachma, a schilling vagy a márka,
Belga frank vagy cseh korona, angol font vagy bolgár leva.
Jézus drága vére a legnagyobb érték,
�e hasonlíts hozzá semmilyen pénzérmét!       Ref. 2x
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1. Áldott a nap, melyet te szereztél,
mikor értem haltál a Golgota keresztjén!
Mikor megtaláltál, és le is hajoltál
az én régi-régi bűnös életemért.

Refrén: �em érdemlem, tudom, a Jézus szeretetét,
(2x) hogy értem folyt a drága, szent vér!

2. Mikor bűneimet mind eltörölted,
Megtisztítottad a szívemet.
Új ruhát adtál, hófehér ruhát,
Melyet drága véred mosott meg! Refrén: (2x)

3. Azóta minden nap áldom, a Te Szentlelkedet,
Betöltötte az egész életem.
Nem vagyok már szegény, mert gazdaggá tettél,
Egészen a szívembe költöztél. Refrén: (2x)

Ifjúsági ének: ÁÁ ll dd oo tt tt   aa   nn aa pp

1. Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet,
Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed, Úr Jézus.

2. Szelíd szemed, Úr Jézus, Tekintsen rám, ha roskadok,
Adjon békét, bocsánatot Szelíd szemed, Úr Jézus.

3. Szelíd szemed, Úr Jézus, Tudom, hogy vádat is emel;
Vétkeztem én, ítéljen el Szelíd szemed, Úr Jézus.

4. Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd, én megint
Csak várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus.

Ref. énekeskönyv: 44 66 55 .. dicséret



1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram;
És meg nem szégyeníttetem, Nem nevet senki rajtam,
Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek. 

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem;
Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem.
És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben;
Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten. 

3. Emlékezzél jóvoltodból Nagy kegyelmességedre,
Emlékezzél irgalmadról, Mely megmarad örökre.
Ifjúságomnak vétkét, Kérlek, hogy meg ne említsed.
Sőt nagy kegyességedet, Én Istenem, megtekintsed. 

5. Az Istennek minden úta Kegyesség és nagy hűség
Azoknak, kik mondására Gondot tartnak mindvégig.
Énnékem kegyelmezz meg, Uram, a te szent nevedért.
És bűnömet bocsásd meg, Ne ostorozz nagy voltáért!

Ref. énekeskönyv: 22 55 ..   ZZ ss oo ll tt áá rr

Gyermekének: ZZ áá kk ee uu ss

1. Találkozni jöttem Veled, Istenem,
Te jól ismersz engem, és kitárom a szívem.

Ref: Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem!
Itt vagyok Istenem, leteszem életem.
Itt vagyok Istenem, hogy halljam hangodat.
Itt vagyok Istenem, hogy tegyem akaratodat.

2. Vágylak megismerni téged, Istenem,
Szentlelkedben járni és élni szüntelen.

Ifjúsági ének: II tt tt   vv aa gg yy oo kk ,,   II ss tt ee nn ee mm

Nem volt reményem, és nem volt barátom,
Egyedül voltam itt a világon,
Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám!

Új reményt adott, és átformált engem,
Ami volt, elmúlt, új ember lettem,
Drága Szentlelkét küldte el hozzám!

Ref.: Megtalált az Úr, és elhívott engem,
Mindenem Övé, a gyermeke lettem.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt,
Jézus ma is él, és nevemen szólít.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Jézus él a szívemben!

Megtalált az Úr 3x
Jézus él a szívemben!

MM ee gg tt aa ll áá ll tt   aa zz   ÚÚ rr   – Szerző: Pintér B.


