
ISTEN FIGYEL RÁD, amikor szomorú vagy − Nyári tábori anyag (2013) 

 1 2 3 4 5 

Lecke A kitaszított,  

akit Isten elfogadott (Jefte) 

Bírák 11,1–12,7 

Zsidók 11,32 

Az idegen,  

akit befogadtak  

(Ruth) 

Ruth könyve 

Aki tiszta tudott maradni 

egy szennyes világban 

(Sámuel) 

1Sámuel 1,12–26; 3,1–21 

Aki megtanult  

másoknak megbocsátani  

(Péter) 

Máté 18,2–35 

Akit mások megvetettek, de 

Isten elfogadott  

(Máté) 

Lukács 5,27−32 

Központi 

igazság 

Isten elfogadja 

és használja azokat, 

akik bíznak benne. 

Istennek minden ember 

egyformán értékes. 

Isten megtisztítja 

és megőrzi azokat, 

akik benne bíznak. 

Isten mindenkinek 

kész megbocsátani. 

Isten meg tud változtatni. 

Alkalmazás KIN: Fogadd el a 

bűnbocsánatot!  

KIM: Imádságban beszélgess 

az Úrral, és köszönd meg, 

hogy szeret! 

KIN: Higgy az Úr Jézusban, 

hogy Isten befogadhasson az 

Ő családjába. 

KIM: Örülj annak, hogy 

Istennek értékes vagy, és 

keresd az Ő akaratát! 

KIN: Válaszolj Isten 

hívására!   

KIM: Kérd Isten erejét, 

hogy engedelmeskedni 

tudjál.  

 

KIN: Fogadd el Isten 

bocsánatát, mert ez az első 

lépés ahhoz, hogy te is meg 

tudj bocsátani! 

KIM: Bocsáss meg azoknak, 

akik megbántottak! 

KIN: Higgy az Úr 

Jézusban, és kérd, hogy 

Isten változtasson meg.  

KIM: Engedj Istennek, 

amikor meg akar valamit 

változtatni benned. 

Arany- 

mondás 

Jóel 2,13 

„Térjetek meg Istenetekhez,  

az Úrhoz! Mert kegyelmes és 

irgalmas Ő.” 

ApCsel 10,34 

„Nem személyválogató az 

Isten, hanem minden nép 

között kedves előtte, 

 aki féli őt”  

Zsoltárok 51,9 

„Moss meg engem, 

és fehérebb leszek, 

mint a hó!” 

 

Efezus 4,32 

„Bocsássatok meg 

egymásnak, ahogyan Isten is 

megbocsátott nektek a 

Krisztusban”  

Zsoltárok 59,10 

 „Te vagy az én erőm, rád 

figyelek, Isten az én erős 

váram.” 

 

Énekek Az Úr Jézusnak 

(KF 24) 

Jézusról szól énekem (JÉ 79) 

Tudom, az Úrnak (JÉ 163) 

Szeret az Isten (JÉ 198) 

Az Úr Jézusnak 

(KF 24) 

Isten szeret minden 

gyermeket (KF 71) 

Eldőlt a szívemben (JÉ 134) 

Az Úr Jézusnak 

(KF 24) 

Igéje szól (JÉ 180) 

Szívem csendben (JÉ 185) 

Jól vigyázz (KF 92) 

 

Az Úr Jézusnak 

(KF 24) 

Jézusról szól énekem (JÉ 79) 

Jézussal járok mindennap 

(Kezdetek kieg.-ben) 

Jézus vére oly csodálatos  

(KF 83) 

Az Úr Jézusnak 

(KF 24) 

Rád bízom (EV 573) 

Jézus vére oly csodálatos 

(KF 83) 

Ismétlő játék Fejfordítás Kalászszedés Memória Szókirakó Csőd-játék 

Foglalkoztató 

feladat 

Isten szeret téged Bízd magadat Istenre! Tisztán maradni egy 

mocskos világban 

Megbocsátás Mit tesz Isten  

a bűneinkkel, ha hiszünk az 

Úr Jézusban? 

Egyleckések + 

ism. játék* 

A kislány, akit senki sem 

szeretett (Haltelepítés) 

Mr. O 

(Halfogás) 

Kincskeresők  

(Tengerek felfedezése) 

Festo megbocsát 

(Evezős hajók) 

Egy irgalmas samaritánus 

(Úszik a hajó) 

Játékok, 

kézműves 

feladatok* 

Ismerkedés, névadás, 

egyenruha, hajónapló, 

utazóláda elkészítése, 

Szabályzat megírása, 

Bátorító üzenetek 

palackpostája, 

Nagy vízi barkácsdélután 

Játékdélután 

Vizes akadályverseny 

A Nagy Éjszakai Morze-

játék 

Ismerkedés a 

tengerészcsomókkal, 

nyakkendőkötés és csomózott 

karkötő, fejpánt 

Tenger-Ész vetélkedő 

Lakatlan szigeten 

Tengerész lépés  

Esti egyperces A mentőmellény A hálás bálna A hal mint jelkép Érdekességek a vízről ___ 

JÉ = Jertek, énekeljünk!  KF = Kicsiny, kis fény  EV = Evangélikus énekeskönyv  * L. Tanítói kézikönyv 


