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Más példázatot is mondott nekik:
„Hasonló a mennyek országa a
mus  tármaghoz, amelyet fog az em -
ber, és elvet a szántóföldjé be. Ez
kisebb ugyan minden mag nál, de
amikor felnő, nagyobb minden ve -
te mény nél, és fá vá lesz, úgyhogy
el jönnek az égi madarak, és fész -
ket raknak ágai között. Más példá -
zatot is mondott nekik: „Hasonló a
mennyek or szága a kovászhoz,
ame lyet fog az asszony, belekever
három mérce lisztbe, míg végül az
egész meg kel.” Máté evangéliuma
13,31-32

Jézus mondja: Bizony mondom nék-
 tek: ha akkora hitetek volna, mint
egy mustármag, és azt monda nátok

ennek a hegy-
nek: Menj innen
oda! - odamen -
ne, és semmi
sem volna nek tek
lehetetlen. 

Máté 17,20

Istennek terve van veled. Növelni
akarja hitedet, növekedni akar a
szívedben. Egy kis növényke ész -
revehetetlenül lassan, de óriási
erőt fejt ki. Utat tör magának a
földben, át tudja lyukasztani még
az aszfaltot is. Egy fa gyökerei
pedig képesek megemelni egy nagy
betonépületet is. Isten sze retete
és ereje is így nő meg a szívedben,
ha beengeded oda.

kedd,

július 1
.

Lelki�táplálék: üzenet:

�

kérdések:

aranyige:�������������
• Érdekel Isten? Szerinted te
érdekled Őt?

• Mi van a szívedben? Van ott hely
Isten számára? Igéje meg tud gyö- 
kerezni benned?

• Tudod, hogy Isten nem
átvarázsolni akar téged,
hanem átformálni? 
A magból sem ugrik ki 
a fa, hanem lassan, 
de biztosan kinő.

• A te hited milyen 
mag? Élő vagy holt?

igemag,
mennymag

Növekedjetek a kegyelemben 
és a mi Urunk, üdvözítő Jézus

Krisztusunk ismeretében. 
2Péter 3,18



1 Ismét tanítani kezdett a ten ger-
parton, és igen nagy soka ság gyü -
lekezett hozzá, ezért hajóba száll-
 va a tengeren tartózkodott; az
egész sokaság pedig a tengerpar-
ton volt. 2 Sokat tanította őket pél -
dázatokban; és ezt mondta nekik
tanítás közben: 3 „Halljátok! Íme,
ki ment a magvető vetni, 4 és tör -
tént vetés közben, hogy egyik mag
az útfél re esett, de jöttek a mada -
rak, és fel kap kodták. 5 Másik meg a
sziklás helyre esett, ahol ke vés
volt a föld, és azonnal kihajtott,
mert nem volt mé lyen a földben;
6 amikor pedig felkelt a nap, meg-
 per zselődött, és mivel nem volt
gyökere, kiszáradt. 7 Egy másik a
tövisek közé esett, de a tövisek
megnőttek, megfojtották, és így
nem hozott termést. 8 A többi pe -
dig a jó földbe esett, és termést
hozott, miután kikelt és szárba
szökkent, és meghozta egyik a
har  mincszo rosát, másik a hatvan-
szorosát, sőt némelyik a száz szo -

rosát is.” 
9 Majd hoz-
zátette: „Akinek
van füle a hal-
lásra, hallja!” 
(…)

alapig
e

13 Azután így szólt hozzájuk: „Nem
ér ti tek ezt a pél dázatot? Akkor ho -
gyan fogjátok megérteni a többit?
14 A magvető az igét veti. 15 Akik az
útfélen vannak: oda hull az ige; de
amikor meghallják, azonnal jön a
Sátán, és kiragadja a beléjük ve -
tett igét. 16 Akiknél a mag a sziklás
talajra hullott: amikor meghallják
az igét, azonnal örömmel fogad-
ják, 17 de nem gyökerezik meg ben-
nük, ezért csak ideig való, és ha
nyomorúságot vagy üldö zést kell
szenvedniük az ige miatt, azonnal
eltántorodnak. 18 Másoknál a töv i -
sek közé hullott a mag: ezek meg -
hall ják az igét, 19 de e világ gond -
 ja, a gazdagság csábí tása, vagy
egyéb dolgok megkívánása meg -
fojt  ja az igét, úgyhogy ez sem hoz
termést. 20 Akiknél a jó földbe hul-
lott a mag: ezek hallgatják az igét,
befogadják, és az egyik harminc-
szoros, a másik hatvanszoros és
né melyik százszoros termést hoz.”

A mag-
vető

Lelki�táplálék:�����������Márk�evangéliuma 4,1-20



22 Ezért mondd ezt Izráel házának:
Így szól az én Uram, az ÚR: Nem ti-
értetek cselekszem én, Izráel háza,
hanem szent nevemért, amelyet
gyalá za tossá tettetek a népek kö-
zött, amerre csak jártatok. 23 Meg-
mu tatom, hogy szent az én nagy ne -
vem, amely gyalázatos lett a né pek
között, mert gyalázatossá tettétek
közöttük. Akkor megtudják a né pek,
hogy én vagyok az ÚR — így szól az
én URam, az ÚR —, amikor szemük
láttára megmutatom rajtatok, hogy
szent vagyok. 24 Kihozlak benneteket
a népek közül, összegyűjtelek az or-
szágokból, és beviszlek benneteket
a saját földetekre. 25 Tiszta vizet
hin tek rátok, hogy megtisztuljatok.
Minden tisztátalanságotoktól és min-
den bálványotoktól megtisztítlak
benneteket. 
26 Új szívet adok nektek, és új lel-
ket adok belétek: eltávolítom tes-
tetekből a kőszívet, és hússzívet
adok nektek. 27 Az én lelkemet
adom belétek, és azt művelem ve-

letek, hogy ren-
delkezéseim
szerint éljetek,
törvényeimet
megtartsátok és
tel jesítsétek.
28 Ab ban az or-

szerd
a,

július 2
.

Lelki�táplálék:
szágban fogtok lakni, amelyet ősei-
teknek adtam. Az én népem lesztek,
én pedig Istenetek leszek. 29 Megsza-
badítlak benneteket minden tisztá-
talanságotoktól. Parancsolok a
gabonának, megsokasítom, és nem
hozok rátok éhínséget. 30 Meg szapor-
ítom a fák gyümölcsét és a mező
termését, hogy ne csúfoljanak többé
benneteket éhínség miatt a népek.
31 Akkor visszagondoltok arra, hogy
milyen gonoszul éltetek, és milyen
rosszak voltak tetteitek, és megun-
dorodtok magatoktól utálatos bűnei-
tek miatt. 32 Nem tiértetek
cselekszem — így szól az én URam,
az ÚR —, tudjátok meg ezt! Szé-
gyenkezzetek, és piruljatok életetek
miatt, Izráel háza! Ezékiel 36,22-32
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aranyige:�������������

Új szívet adok nektek, és új lel-
ket adok belétek: eltávolítom

testetekből a kőszívet, és hússzí-
vet adok nektek. Az én lelkemet
adom belétek. Ezékiel 36,26-27

üzenet:

kőszív-
hússzív

kérdések:

• Mit jelent az útfélre esés?

• Ki a Magvető?

• Mi a magvetés?

• Mi az, ami kiragadhatja az igét?

• Mit jelent neked Isten neve, igéje?

• Isten sok jót tett veled. Gyakran
eszedbejut ez?

• Hallottál-e már ígéretet Tőle?

• Éreztél-e már Istentől való eltávo -
lodást, érezted-e már az Ő hiányát?

Isten szeretne Téged is megszólí-
tani. Ő látja az életedet, a jövődet.
Tudja, hogy változásra van szüksé-
ged, mert különben előbb-utóbb el-
veszel. Meg akar menteni. Ezért
szólít meg. Azt akarja, hogy megis-
merd Őt, és az örök életet, amit
adni akar neked. De a bűneid elvá-
lasztanak Tőle, megkeményítik a
szívedet Vele szemben.

A kemény, Isten ellen forduló szívbe
nem tud behatolni Isten üzenete, az
ige magja. Az úttá keményedett
szántóföldet is fel kell törni előbb,
mélyen belenyomva az ekét. Isten
össze tudja törni kemény szívedet.
és új szívet tud adni, mely ismeri
Őt! Akarod? Kéred? 

szerd
a,

július 2
.



Lelki�táplálék:

csüt
örtö

k,

július 
3.

28 „De mi a véleményetek erről? Egy
embernek két fia volt, és az elsőhöz
fordulva ezt mondta: Fiam, menj,
dol gozz ma a szőlőben. 29 Ő így felelt:
Nem akarok; később azonban meg-
gondolta magát, és elment. 30 Az után
a másikhoz fordulva annak is ugyan-
ezt mondta. Ő azonban így felelt:
Megyek, uram - de nem ment el. 
31 Ki teljesítette a kettő közül az apja
akaratát?” „Az első” - felelték. Jézus
erre ezt mondta nekik: „Bizony, mon-
dom néktek: a vámszedők és a paráz -
na nők megelőznek titeket az Isten
országában. 32 Mert eljött hozzátok
János az igazság útján, de nem hitte-
tek neki, a vámszedők és a parázna
nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt
látva még később sem gondoltátok
meg magatokat, hogy higgyetek neki.
Máté evangéliuma 21,28-32
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Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye fel naponként a
keresztjét, és kövessen engem. Mert
aki meg akarja menteni az éle tét,
elveszti, aki pedig elveszti az éle tét
énértem, megmenti azt. Lk 9,23-24

Egy másik is ezt mondta: „Követlek,
Uram, de előbb engedd meg, hogy
búcsút vegyek házam népétől.”
Jézus pedig így felelt: „Aki az eke
szarvára teszi a kezét, és hátrate-
kint, nem alkalmas az Isten orszá-
gára.” Lukács evangéliuma 9,61-62

Tudok cselekedeteidről, hogy nem
vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak
hi deg volnál, vagy forró! Így mivel

lan  gyos vagy,
és sem
for ró, sem

pedig hi -
deg: kiköp-

lek a szám  ból.
Jel 3,15-16

döntés! 

naponként!

forró!



csüt
örtö

k,

július 
3.

• Miért jobb a sziklás talaj, mint az
útfél? De miért nem teljesen jó
mégsem?

• Mik az üldöztetések?

• Milyen magatartást látunk itt? Áll-
ha tatos, hűséges, kitartó magatar-
tást?

• Miért nem jó a lelki fellobbanás?

• Mik a gyökerek, amik tartják, él-
tetik bennünk az igét?

• Miért fontos a szilárd hit és a
tartós bizalom?

• Miért nem jó a meghátrálás?

aranyige:�������������

Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel

naponként a keresztjét, és kö-
vessen engem. Lk 9,23üzenet: (csütörtök és péntek)

kérdések:

fellobbanás
örök�tűz

Isten megszólítását sokan örömmel
fogadják. Fellángol a lelkesedésük.
Azt mondják: hiszek Istenben! De ez
hamar elmúlik, mert nem gondolják
komolyan. Nem ismerték meg igazán
Istent, nem tudják pontosan, mit
tett értük, és mit akar adni nekik.

Te tudod? Csak lelkesedésből mon-
dod, hogy hiszel Istenben? Vagy
azért, mert döntöttél mellette, és
mindig Vele akarsz maradni?

Mélyen a szívedbe kell engedned
Isten szavát, és magát az Úr Jézust,
hogy jól meggyökerezzen ott, kitép-
hetetlenül.

Itt a táborban jó, mert sokat beszé-
lünk és énekelünk Istenről, de mi
lesz otthon? Akkor már kiszárad be-
lőled mindez?  Megfojtja majd benned Isten szavát mások szava? A TV, a ba-

rátok, a nem Istenről szóló zenék szava olyan lesz az
életedben mint a búzát megfojtó konkoly? Kiirtja belő-
led az örök életet, amiért Jézus a vérével fizetett?

Dönthetsz úgy is, hogy Isten igéje és az Úr Jézus min-
dennél fontosabb számodra. De dönthetsz úgy is, hogy
sok más egyéb fontosabb számodra Jézusnál. Ám tud-
nod kell, hogy a döntésednek következménye van! Élet
vagy halál!
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24 Más példázatot is mondott nekik:
„Hasonló a mennyek országa ahhoz
az emberhez, aki jó magot vetett a
szántóföldjébe. 25 De amíg az em-
berek aludtak, eljött az ellensége,
konkolyt vetett a búza közé, és el-
ment. 26 Amikor a zöld vetés szárba
szökött, és már magot hozott, meg-
mutatkozott a konkoly is. 27 A szol-
gák ekkor odamentek a gazdához, és
azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó
magot vetettél a földedbe? Honnan
van akkor benne a konkoly? 28 Ellen-
ség tette ezt! — felelte nekik. A szol-
gák erre megkérdezték: Akarod-e,
hogy kimenjünk, és összeszedjük a
konkolyt? 29 Ő azonban így válaszolt:
Nem, mert amíg a konkolyt szedné-
tek, kiszaggatnátok vele együtt a
búzát is. 30 Hadd nőjön együtt mind
a kettő az aratásig, és az aratás ide-
jén megmondom az aratóknak:
Szed jétek össze először a konkolyt,
kössétek kévébe, és égessétek el, a
búzát pedig takarítsátok be csűröm -
be.” Máté evangéliuma 13,24-30

Lelki�táplálék:
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36 Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és
bement a házba, tanítványai pedig
ezzel a kéréssel fordultak hozzá:
„Magyarázd meg nekünk a szántó-
föld konkolyáról szóló példázatot.”
37 Ő pedig így válaszolt nekik: „Az,
aki a jó magot veti, az Emberfia, 38 a
szántóföld a világ, a jó mag a meny-
nyek országának fiai, a konkoly a
gonosz fiai, 39 az ellenség, aki elve-
tette a konkolyt, az ördög; az aratás
a világ vége, az aratók pedig az an-
gyalok. 40 Ahogyan tehát a konkolyt
összegyűjtik és megégetik, úgy lesz
a világ végén. 41 Az Emberfia elküldi
angyalait, és összegyűjtenek orszá-
gából minden botránkozást okozót
és gonosztevőt, 42 és a tüzes kemen-
cébe dobják őket: ott lesz majd
sírás és fogcsikorgatás.
Máté evangéliuma 13,36-42
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18 Amikor korán reggel a város felé
ment, megéhezett. 19 Meglátott egy
fügefát az út mellett, odament, de
semmit sem talált rajta, csak leve-
let. Ekkor így szólt hozzá: „Ne te-
rem jen rajtad gyümölcs soha töb -
bé!” És hirtelen elszáradt a fügefa.
20 Amikor látták ezt a tanítványok,
elcsodálkoztak, és azt kérdezték:
„Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen
hirtelen?” 21 Jézus így válaszolt ne -
kik: „Bizony, mondom néktek, ha
van hitetek, és nem kételkedtek,
nem csak a fügefával tehetitek meg
ezt, hanem ha ennek a hegynek azt
mondjátok: Emelkedj fel, és vesd
magad a tengerbe! - az is meglesz.
22 És mindazt, amit imádságban hit-
tel kértek, megkapjátok.” 
Máté evangéliuma 21,18-22

De ha nem tetszik nektek, hogy az
URat szolgáljátok, válasszátok ki
még ma, hogy kit akartok szolgálni:
akár azokat az isteneket, akiket
atyáitok szolgáltak a folyamon túl,
akár az emóriak isteneit, akiknek a
földjén laktok. De én és az én há -
zam népe az URat szolgáljuk!
Józsué 24,15

aranyige:�������������

Senki sem szolgálhat két
úrnak, mert vagy az egyiket
gyűlöli, és a másikat szereti,

vagy az egyikhez ragaszkodik,
és a másikat megveti: nem
szolgálhattok Istennek és a

mammonnak. Máté 6,24

• Mit jelent a tövis?

• Ismertek olyanokat, akik Istentől el-
távolodtak, és csak a pénzt keresik?

• Mi csábíthat még el Istentől?

• Mit értünk itt termésen?

• Mi a legnagyobb tövis?

• Hogy lehet, hogy nem hoz ter-
mést a mag, mikor kihajt és szár -
ba szökken? Emberek közt is van
ilyen?

• Mit jelent két úrnak szolgálni?

• Ki az élő ige?

kérdések:

konkoly�-
tiszta�búza
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1 Ezután Jerikóba ért, és áthaladt
rajta. 2 Élt ott egy Zákeus nevű gaz-
dag ember, aki fővámszedő volt.
3 Sze rette volna látni, hogy ki az a
Jézus, de kistermetű lévén, nem
láthatta a sokaságtól. 4 Ezért előre
futott és felmászott egy vadfüge-
fára, hogy lássa őt, mert arra kellett
elmennie. 5 Amikor Jézus odaért,
felnézett, és így szólt hozzá: „Zá-
keus, szállj le hamar, mert ma a te
házadban kell megszállnom.” 6 Ekkor
sietve leszállt, és örömmel befo-
gadta. 7 Akik ezt látták, mindnyájan
zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös
embernél szállt meg.” 8 Zákeus
pedig elő állt, és ezt mondta az
Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét
a szegényeknek adom, és ha valaki-
től valamit kizsaroltam, a négysze-
resét adom vissza neki.” 9 Jézus így
felelt neki: „Ma lett üdvössége
ennek a háznak: mivelhogy ő is Áb-
rahám fia. 10 Mert az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megtartsa
az elveszettet.” Lukács 19,1-10

Lelki�táplálék:

6 Én ültettem, Apollós öntözte, de a
növekedést az Isten adta. 7 Úgyhogy
az sem számít, aki ültet, az sem,
aki öntöz, hanem csak Isten, aki a
növekedést adja. 8 Aki ültet, és aki
ön töz: egyek, és mindegyik majd a
ma ga jutalmát kapja fáradozásához
méltóan. 9 Mert mi Isten munkatár-
sai vagyunk, ti pedig Isten szántó-
földje, Isten épülete vagytok. 10 Az
Istentől nekem adott kegyelem sze-
rint, mint bölcs építőmester, alapot
vetettem, de más épít rá. Vigyázzon
azonban mindenki, hogyan épít rá.
11 Mert más alapot senki sem vethet
a meglevőn kívül, amely a Jézus
Krisztus. 1Korintus 3,6-11
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új�élet
24 Bizony, bizony, mondom néktek:
ha a búzaszem nem esik a földbe, és
nem hal meg, egymaga marad; de
ha meghal, sokszoros termést hoz.
25 Aki szereti az életét, elveszti; aki
pedig gyűlöli az életét e világon,
örök életre őrzi meg azt. 26 Ha valaki
nekem szolgál, engem kövessen; és
ahol én vagyok, ott lesz az én szol-
gám is; és ha valaki nekem szolgál,
azt megbecsüli az Atya.
János evangéliuma 12,24-26

aranyige:�������������

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

• Miért nem csak oda vet Isten,
ahol kikel?

• Mi a harmincszoros, hatvanszoros,
százszoros termés a mi életünkben?

• Mit kell tenni ahhoz, hogy te-
remjünk?

• Mondj példákat a Bibliából jó
földbe esett magra!

• Kinek a munkája a jó föld?

• Mi kell ahhoz, hogy a te szíved
jó föld lehessen?

• Hogyan maradhat jó föld a
szíved?

• Mire való a jó föld?

kérdések:

szom
bat,

július 5
.

üzenet:

Be kell fogadnod az Úr Jézust a szí-
vedbe, ha új életet és örök életet
akarsz. Csak a jó föld hozhat jó ter-
mést. Csak a tiszta szív élhet új
életet. A jó földet sem a tulajdo-
nosa teremti, a tiszta szívet sem te
hozod létre magadban. Jézus Krisz-
tus tisztítja meg vérével. Ha elfogadod, hogy Ő érted
halt meg, elszenvedte helyetted bűneid büntetését,
akkor rögtön, attól a perctől kezdve örök életed van!
Ezt a földön új életnek hívjuk. Az új életben már
megismertük Isten, Jézusban élünk, Ő a legfontosabb,
és naponta kacsolatban vagyunk Vele, Őt dícsérjük.



GG CC99 eemm77 DD44 DD
Bízom Benned, igazságos Úr vagy!  
GG CC99 eemm77 DD44 DD
Bízom Benned, irgalmas jó!  
GG CC99 eemm77DD44 DD GG  CC99  eemm77  DD44  DD
Bízom Benned mindennap, örökké!  

GG aamm
1. Olyan messziről jöttem én,

FF        CC GG DD44  DD  
És Te megvártál, sokat vártál rám!
GG aamm    
Úgy hívlak a magány éjjelén,  

FF CC GG DD44  DD  
Mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó! 
aamm eemm GG DD
Tudom, hogy távol voltam, fájt Neked.  
aamm eemm GG          DD44  DD
Tudom, hogy Nélküled nem élhetek. 

2. Nézd, a szívem már Tiéd! 
Olyan boldogság, mikor

Téged lát! 
Hallom hangod lágy neszét. 
Kérlek, szólj hozzám, 
mikor csak Téged hív a

szám! 
Életem nem féltem, hisz’

jó Veled. 
Tudom, hogy nélküled nem

élhetek!

BB íí zz oo mm   BB ee nn nn ee dd 11..

KK rr ii ss zz tt uu ss   úú jj jj áá tt ee rr ee mm tt ee tt tt 22..
DD AA DD GG
Krisztus újjáteremtett, halálból Ő kimentett, 
DD AA DD  --   AA
kegyelmében nyugszom meg én.
DD AA DD GG
Kicsordul már a szívem, megújul lelke bennem, 
DD AA DD  
kegyelmében nyugszom meg én.

GG  --   AA  ––   DD GG  --   AA  --   DD
Dicsérlek én Uram, dicsérlek boldogan, 

hhmm                    GG                                      AA
így zengem el, hogy mit tettél velem. 
DD AA DD GG
Határtalan az öröm, hogy Szentlelked az erőm, 
DD AA DD  
kegyelmedben nyugszom meg én.

Énekek



TT áá nn cc oo ll   aa   mm ee nn nn yy 44..

ddmm        GG77//HH      BB       AAssuuss44   AA

ddmm        GG77//HH
Tart még a kegyelem és a szívem örül, 
BB      AAssuuss44                       AA
Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült.
ddmm        GG77//HH      
Kinyújtotta karját, szelíden felemelt, 
BB      AAssuuss44               AA
amíg élek azt a percet nem feledem.

Nyitva áll az ajtó, ma is bejöhetek, 
a trónteremben várnak, nekem ott a helyem
Jézus mellett állni, ez a legjobb dolog, 
ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok!!!

ddmm        CC//EE    FF GGssuuss44 ggmm77//HH AA77
És velem tapsol és táncol a menny, Jézus győzelméről zengek új éneket!

ddmm        CC//EE    FF GGssuuss44 ggmm77//HH AA77 ddmm
És velem tapsol és táncol a menny, A Bárány dicsőségét hirdetem!!!

w
w
w
.firesz.sk

aamm ddmm aamm        ddmm                      aamm              EE aamm
1. Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben! Lángja lobogjon elevenebben!

aamm ddmm aamm              ddmm                            aamm EE                    aamm
Ami vagyok, és mind, ami az enyém, Tartsd a kezedben, igazi helyén!

FF GG                        CC                aamm                      FF GG CC
R. Életem kútja, örök örömem. Fény a sötétben, csak te vagy nekem.
ddmm                  aamm                    ddmm                                aamm        ddmm                                  aamm                  EE                                   aamm
Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a Te kezed.

2. Szorongat a Sátán, de Te velem vagy, Hű szabadító, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén, Lényed a csillag, sugarad a fény.

3. Jön az örök Nap már, közeledik Ő, mennyei honba hazavinni jő.
Röpke pillanat míg tart a keserű. Jézus elém jön, örök a derű.

TT üü zz ee dd ,,   UU rr aa mm   JJ éé zz uu ss 33..



eemm FFii ss
Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél.

HH eemm
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél.

eemm FFii ss
A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál.

HH eemm
A szívemre beszéltél és megváltoztattál.

aamm DD
Jézus, Te vagy minden álmom,

GG                      FF//FF ii ss eemm
Éjszakám és nappalom.

aamm
Te vagy igaz szó a számban,

HHssuuss HH
Az én hajnalcsillagom.

aamm DD
Jézus, Te vagy minden kincsem,

GG                FF//FF ii ss         eemm
sokat jelentesz nekem.
aamm
Köszönöm, hogy minden nap

HH
megtart a kegyelem.

AA                                          DD
Veled én már meghaltam,
EE AA
sírból fel is támadtam, 
AA DD
Élek többé, többé soha nem én,
EE AA
mert én bennem már a Jézus él.

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

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

Engedd meg, hogy mindig itt
maradjak lábaid előtt,

Hogy nézhesselek Téged és
nyerjek új erőt.

Meggyógyul a lelkem, megvál-
tozik életem,

Ha jelenlétedben ruhádat meg-
érinthetem.

Jézus, Te vagy…

ÉÉ nn   mm éé gg   mm ii tt   ss ee mm   tt uu dd tt aa mm   RR óó ll aa dd 55..

VV ee ll ee dd   éé nn   mm áá rr …… 66..



GG                    CC                                    DD
Hozzád száll az énekem,
GG                CC                                  DD
Olyan jó Téged dícsérni,
GG                CC                                DD
Bűnös volt az életem,
GG                    CC                                                                  DD
Te eljöttél, hogy megments engem.

GG                                        CC                      DD                                    CC          GG
Ref.: A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, 

CC                              DD              CC            GG
feláldoztad magad a bűnömért.

CC                                      DD                                    eemm                                      CC
A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, 

DD                                            GG
uralkodsz mindörökké.

HH oo zz zz áá dd   ss zz áá ll ll   aa zz   éé nn ee kk ee mm 88..

Énekek

AA                                                                    DD
Válasszatok addig, míg tart a ma,

EE77 AA
Ki legyen a ti szíveteknek Ura.

AA                                                              DD
Nem szolgálhat két úrnak senki sem,

EE77 AA
Egyiket gyűlölni vagy szeretni kell.

EE                                                                AA
Világi kívánság és a pénz, idegen istenek,
EE                                                                            AA
Bálványok, szenvedély: vakítja a szemet.

Válasszatok addig, míg tart a ma...

EE                                                      AA
Azért hát féljétek az Urat, néki szolgáljatok,
EE                                                                            AA
Hagyjátok el a bűnt, az Úr előtt járjatok.

VV áá ll aa ss ss zz aa tt oo kk 77..

Válasszatok addig, 
míg tart a ma,
Ki legyen 
a ti szíveteknek Ura.
Én azonban, 
és az én otthonom 
az Urat szolgáljuk 
minden napon.



FF                                        BB                                       FF                             CC
1. Vidáman, hangos dallal ébresztem fel a hajnalt,

FF                                      BB                                 FF                       CC
Alig várom, hogy lássam életem Istenét.

FF                          BB                                   FF CC
Ajtóm sarkig kitárom, dicsérem és imádom,

FF                            BB                                         ggmm                                                    CC
Jelenléte megérint, lelkem szárnyal a menny felé.

FF                                              BB                                                       CC                                BB                       CC                FF
Ref.: Jézus az egyetlen, nagyszerű és tökéletes, itt él a szívemben.
FF                                            BB                                                             CC                                                  FF

Jézus az egyetlen, az életem már össze van kötve Vele!

2. Nap mint nap új erőt ad, szelíd hangján így biztat:
Bátran folytasd a harcot, gyerünk, csak így tovább!
Nagyon jól ismer engem, átveszi minden terhem, 
Ő a legjobb barátom, mindig számíthatok Rá!

Énekek

EE                            HH                                          cc ii ssmm    
1. Erőt adsz minden helyzetben, 

gg ii ssmm                            AA    
Te vagy a kincsem, életem,

EE        HH    EE             HH77

Te vagy a mindenem.
EE                            HH                                                cc ii ssmm    
Kereslek, mert oly drága vagy,

gg ii ssmm                          AA    
Nincs mivel pótolhatnálak, 

EE        HH        EE   
Te vagy a mindenem.

EE    HH          cc ii ssmm        gg ii ssmm  
Ref.: Jézus, hű bárány,
AA                  EE                   HH    EE             HH77

Áldom szent neved          2x

EE rr őő tt   aa dd ss zz   mm ii nn dd ee nn   hh ee ll yy zz ee tt bb ee nn 99..

JJ éé zz uu ss   aa zz   ee gg yy ee tt ll ee nn 1100..

2. Elvetted bűnöm, szégyenem,
Köszönöm, hogy újjá lettem,
Te vagy a mindenem.
Felemelsz, hogyha elbukom,
Szentlelked betölt, jól tudom,
Te vagy a mindenem.

Ref.: Jézus, hű bárány…



Isten hozott a táborban!

Szeretnénk, ha nagyon jól éreznéd
magad, és jobban megismernéd az
Úr Jézus Krisztust. Ő na gyon szeret
téged, minden embernél jobban. Ha
elfogadod szeretetét, csodálatos
dolgokra vezet rá. Ezt szeretnénk
Neked megmutatni!

A programból: 

Lesz sok-sok játék, ügyességi ver-
seny, foglalkozás, igei üzenet, cso-
portos beszélgetés, forgószínpad,
tábortűz, éneklés, fürdés. Minden-
ben vegyél részt örömmel, figye-
lemmel, nyitottan.

Fontos tudnivalók:

A táborlakók 10 csoprtba lesznek
beosztva. A csoportoddal az egész
tábor ideje alatt együtt eszel, al-
szol, versenyzel, egy kis családot al-
kottok. A csoportvezetődre mindig
hallgatnod kell. Minden csoportban
pontozzuk az engedelmességet, ösz-
szetartást, a rendet és a fegyelmet,
az egész tábor ideje alatt. A győztes
csoport a tábor végén jutalmat kap.

A tábor házirendje:
1. Itt minden azért van, hogy ne ked
jó legyen. De nem vagy egyedül, a
többiek is azt szeretnék, ha nekik jó
lenne. Ezért mindig figyelj másokra
is, ne csak magadra.

2. A csoprtvezetők azért vannak,
hogy vigyázzanak rátok, válaszolja-
nak a kérdéseitekre, segítsenek,
összetartsák a csoportot, Jézushoz
ve zessenek. Ezt akkor tudják meg-
tenni, ha segíted őket azzal, hogy
hallgatsz rájuk. Ha nem ezt teszed,
magaddal tolsz ki, mert nem lehetsz
ott végig a táborban, és sok jóról le-
maradhatsz.

3. A mobiltelefonodat csak a kijelölt
időpontban használhatod (az erről
szóló tájékoztatót szüleid is meg-
kapják). A nap többi részében mobi-
lodra a csoportvezető vigyáz.

4. Mindig előbb gondolkodj, aztán
beszélj! Mindenkinek jobb lesz :)


