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ÜDV A 2021-es TeenStreeten!
Isten hozott ezen az utazáson! Ahogyan Isten meghívta Mózest, ugyanúgy téged 
is meghív egy utazásra. Itt az ideje elmélyülni, bátornak lenni és jól szórakozni! 
Éljük át, amit Isten tervezett nekünk a következő napokra! Legyél kész mindenre - 
meglepetésben lesz részed! 

 Hogy vagy? Mi a helyzet az elmúlt napokkal, hetekkel és hónapokkal?  
 A TeenStreet+ ezen néhány napja nagy változást hozhat az életedben, talán nem 

azonnal, de bízz abban, hogy Isten beteljesíti ígéreteit az elkövetkező években. 
 Tisztán hallhatod az Ő hangját és elhívást kaphatsz a lelki életedre nézve, és soha 
nem fogod elfelejteni ezeket a hihetetlen napokat a régi és új barátaiddal együtt! 

 Figyelj oda, Isten nagyon világosan meg akarja mutatni a Vele való utadat. Megadja 
neked a lehetőséget, hogy válaszolj erre a hívásra, amelyet neked szánt.  

 Légy bátor, merülj bele és érezd jól magad, ahogy Mózes tette. J
 Isten hozott! Utazzunk együtt! 

 // A TeenStreet Európa vezetői csapata 

Mi is az a TEENSTREET? 
A TeenStreet az OM szolgálata. Az OM egy nemzetközi, keresztény missziós 
szervezet. Látásunk: Jézus követőinek az életteli közösségeit építeni az evangélium 

által legkevésbé elértek között is. A mozgalom 1957-ben indult és mára több, 
mint 3000 ember szolgál velünk 110 országban, valamint a Logos Hope hajón. Az 
evangelizációt, gyülekezetplántálást, segítségnyújtást és fejlesztést, tanítványozást 
és a társadalmi igazságosságot tartjuk fő feladatainknak. 

A TeenStreet 1993-ban indult Németországban. Azóta a világ minden tájáról 
érkező tinik tízezrei vettek részt a konferencián. Célunk az, hogy a gyülekezetekkel 
együttműködve keresztény fiatalokat megtanítsunk arra, hogyan legyen valódi 
kapcsolatuk Jézussal és ezt hogyan tükrözhetik vissza a hétköznapjaikban a 
körülöttük élők felé.  
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A TeenStreet+ 1 NAPJA

Program és időbeosztás 

NAMED (NÉVEN 
SZÓLÍTVA) 

Ez a nap bibliai tanítása. Ez az idő neked, a Net Group-odnak és a Coach-odnak szól. 

SHH Ez a teljes csend ideje az egész táborban. Itt az ideje élvezni a nyugalmat és a 
csendet Isten jelenlétében, az Ő hangjára figyelve. 

NET 1 A Net Group találkozási ideje. Közös beszélgetés, együtt imádkozás, 
Bibliatanulmányozás és lehetőség kérdések feltételére. Itt az idő a 
kapcsolatépítésre! A NET 1 ideje alatt a Big Adventure-ön is végig fogtok menni. 
Ezen idő alatt egyedül töltesz időt Istennel, tanulmányozod a Bibliát, beszélgetsz 
Istennel és hallgatod Őt. 

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

Közösségi idő a többi táborozóval. Számos tevékenység közül lehet válogatni, attól 
függően, hogy a Te tábori helyszíneden mivel készülnek a házigazdák. Például sport 
és játékok, művészet, szemináriumok és kézműves foglalkozások. Vagy akár csak 
lóghatsz a barátaiddal nasi és egy hűsítő űdítő társaságában. 

NET 2 Találkozó a Net Group-oddal, hogy imádkozzatok együtt a TeenStreet TV és a 
dicsőítés előtt (vagy akár már vacsorakor) egy megbeszélt helyen! 

TeenStreet TV (ÉLŐ) 
& THRONE ROOM    
 

A TeenStreet TV lehetőséget nyújt arra, hogy kapcsolatot teremts a különböző 
TeenStreet táborokkal Európa-szerte, és megnézd a nap összefoglalóját. Innen 
lépünk át a Trónterembe dicsőítő alkalomra - ami a TeenStreet egyik fénypontja. 
Lehetőség arra, hogy a nap végén találkozz Istennel a hosszú dicsőítés és imádság 
alatt. Az imacsapat a Trónterem végén mindenki számára elérhető lesz, akinek 
esetleg személyesebb imádságra lenne szüksége. 

INTERACT 3 Ez arra van, hogy kikapcsolódj a barátaiddal a hosszú nap után. Nasizhattok, 
lazíthattok vagy játszhattok együtt, böngészheted a TS weboldalt és online 
vásárolhatsz, zenét hallgathatsz, mielőtt a NET 3 elkezdődik, utána pihenés, hogy 
legyen energiánk a következő napra.  

NET 3 Lehetőség van megosztani, hogy mit tett Isten az életedben a mai napon és még 
egyet imádkozni a csoportoddal.  

MI AZ A Shh.... time? 
A TeenStreeten sok emberrel vagy körülvéve folyamatosan. A Shh time napi 30 perc csend 
a tábor egész területén. Lehetőséget ad arra, hogy csendben tölts időt, Istenre figyelve, 
és élvezve az Ő társaságát. Isten mindig veled van és Ő szívesen tölt időt veled. Tarthatsz 
csendességet (Shh time-ot) a TeenStreet után is, mikor már otthon vagy! 

Néhány ötlet, amit tehetsz ezalatt az idő alatt: 
• Nyújtózz el a fűben és nézd a felhőket vagy figyeld meg a kis bogarakat a fűben – 

Mindezt Isten alkotta! 
• Sétálj egyet csendben. 
• Fogj egy falevelet és engedd leesni. Figyeld meg, hogyan viselkedik a szélben. 
• Válassz ki egy kedvenc igeverset a Bibliából és olvasd újra és újra. 
• Feküdj le és csukd be a szemed. Fogd be a füled és hallgasd a szívverésed. 
• Beszélj Istenhez különböző pozíciókban: állva, ülve, térdelve, lehajtott fejjel, sétálva stb. 
• Tedd félre a telefonod és minden más elektronikai eszközödet – Légy 30 percet 

mindezek nélkül! 



Mi az idei tábor témája?
Mózes elfogadta Isten meghívását, hogy csatlakozzon egy hihetetlen 
utazáshoz az Atyával, aki ismerte, néven szólította és elküldte őt. Téged is 
ismer, néven szólít és elhív egy egyedi, különleges utazásra.

Isten ismer 

A 2Mózes 33. fejezetében Isten azt mondja Mózesnek: „... kedvet találtál előttem, és 
név szerint ismerlek téged.” Mózes így válaszol: Ha ez igaz... „ismertesd meg velem 
utadat, hogy ismerjelek téged, és kedvet találhassak előtted.” 

Téged is ismer az Atya. Ő lát téged, szeret téged és megáld téged. 

Isten néven szólít 

Mózes Istene, elődeid Istene ugyanaz az Isten, aki ismer téged!  

Ő munkálkodott az életedben, formálta az identitásodat, nevet és célt adott neked. 
Ahogy Mózes belelépett valódi identitásába, felfedezte a célját. Az élet Istennel egy 
vad kaland - készen állsz arra, hogy elkezdd az utazást? 

Isten elküld 

Ahogyan Isten elhívta Mózest, és céllal küldte el őt, neked is van egy célod Istentől! 

Az Istennel együtt élt élet öröme abban rejlik, hogy felfedezed ezt a célt, és Ő hűséges 
ahhoz, hogy mindent megadjon, amire szükséged van ahhoz, hogy beteljesítsd azt. Az 
út talán váratlan helyekre vezet, de az Ő jelenléte veled marad. Micsoda csodálatos 
ígéret! 
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1. „Úton vagyunk”
NET group és Big Adventure  

(Kis csoportos találkozó és Nagy Kaland Bibliatanulmányozás) 

1. „Úton vagyunk” 
                                                   NET Group                                                

Isten hozott a NET group-ban és a Big Adventure-ben. A TeenStreeten 
mi minden nap találkozunk a NET group-pal, hogy részesei lehessünk 
egymás útjának. Együtt tanulunk, bátorítjuk egymást és megosztjuk 
egymással, amit tanultunk és megtapasztaltunk. Szánjatok néhány percet 
arra, hogy megismeritek egymást a csoporton belül. 

Mutatkozz be, de ehhez játsszunk egy játékot!  

Próbáljátok meg kitalálni egymás nevét. Áruljátok el, hogy milyen betűvel kezdődik 
és hagyjátok, hogy a csoport többi tagja kitalálja. (Például, ha a neved János, akkor 
mondd, hogy J-vel kezdődik a neved, és a többiek pedig találgathatnak.)  

A nevünk befolyásolja, hogy kik vagyunk. Kívántad valaha azt, hogy megváltoztathasd 
a nevedet? Ha igen, milyen nevet választottál volna és miért? 

Ma a tanításban arról hallottunk, hogy mindannyiunkra vár egy utazás. Isten hív 
minket arra, hogy kövessük Őt. Hallottunk Mózesről, ahogyan Isten meghívta őt erre 
az utazásra. Ez nem volt egyszerű, tele volt magasságokkal és mélységekkel. Amikor 
Isten mondta Mózesnek, hogy itt az ideje, hogy hitben kilépjen és cselekedjen, ő 
nem akart. Arra kérte Istent, hogy használjon valaki mást. Kifogásokat sorolt fel, 
amiért Istennek nem őt kellene használnia. Az utazás elején nem tudta igazán, hogy 
kicsoda Isten, a végére viszont ez teljesen megváltozott. Isten rendszeresen mondta 
neki, hogy vele lesz és hogy az Ő jelenléte elég. Mózes olyan emberré vált, akivé Isten 
elhívta, aki megértette a célját és identitását.  

Nem ő az egyetlen a Bibliában, aki nem fér bele abba a tökéletes képbe, akit Isten 
kiválasztana arra, hogy rajta keresztül végezze el a munkáját. Az Igében azt olvassuk, 
hogy Isten mindig tökéletlen embereken keresztül munkálkodott.  

Együtt fogunk gondolkodni olyan embereken a Bibliából, akik valami nagyszerű dolgot 
tettek. Aztán pedig megemlékezünk olyan eseményekről is, amikről a Biblia beszél, 
de nem voltak annyira nagyszerűek. Például, nézzük Mátét, Jézus egyik tanítványát. A 
Biblia egyik könyvét ő írta! A Máté 10:3-ban Máté önmagát „vámszedő”-ként jellemzi.  
Mielőtt elkezdte volna Jézust követni, abból élt meg, hogy adót szedett, akit a zsidó 



8

1. „Úton vagyunk”

nép az ellenségének tekintett. A rómaiak elvették a földjüket, uralkodtak rajtuk, és 
arra kényszerítették őket, hogy adót fizessenek a Római Birodalomnak. Máté nekik 
dolgozott! El tudjátok képzelni, hogy mennyire népszerűtlen volt a saját népe között. 
Kérhetett több adót, amiből zsebre tehetett saját magának is. Az adószedőket 
árulóként, tolvajként, tisztességtelen emberként tartották számon, ámde Jézus Mátét 
választotta. Megváltozott az élete, amikor elfogadta Jézus meghívását. 

Név: Nagyszerű dolgok, amiket tettek: Kudarc vagy rossz döntés: 

Máté (Jézus tanítványa) Jézus követője, az egyik 
evangélium írója, a korai 
gyülekezet vezetője. 

A rómaiaknak dolgozott, 
pénzt vett el a saját 
népétől. 

Dávid király 

Saul (később Pál)

Más: 

A Bibliában megfigyelhetjük, hogy Isten milyen utazásra hívta követőit. Izgalmas, 
szeretetteljes, áldozatokkal és megbocsátással teli utazások, járt és járatlan utakon 
egyaránt. Isten számodra is elkészített egy utat. Arra hív, hogy Vele járj, használd 
az ajándékaidat arra, hogy az embereket Hozzá vidd, hogy legyenek ők is részei a 
legnagyszerűbb kalandnak. Isten ismer, neveden szólít és elküld téged. Elkészített 
neked egy utazást, ami arra szolgál, hogy megértsd a céljaidat és megismerd az 
identitásodat. Isten mindannyiunknak készített egy utat.

• Néhányan már jó ideje úton vagytok és szeretnétek még többet tudni és közelebb 
kerülni Istenhez.  

• Elképzelhető, hogy valakinek mindez új és most először hallott az Istennel való 
járásról.  

• Lehet, hogy van, aki közületek elkezdett már Istennel járni, de elterelődött a 
figyelme, és hozott olyan döntéseket, amik miatt úgy érzi, hogy távol került 
Istentől.  

• És talán vagytok itt olyanok is, akik már gyerekkorotok óta tanultok Istenről és a 
Bibliáról, viszont ez soha nem volt egy személyes élmény és nem volt hatással az 
életetekre.  

• Egyéb: 
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1. „Úton vagyunk”

Hogy érzed, hova tartozol? (Ha ezek közül valamelyik példa rád illik, oszd meg a 
többiekkel, hogy hol érzed most magad). Oszd meg a csoportoddal!  

Köszi, hogy bátor vagy és őszintén megosztod a gondolataidat a csoporttal. Bárhol is 
tarts, örülünk neki, hogy itt vagy és reméljük, hogy augusztusban együtt tudunk még 
többet tanulni Mózesről és az utazásról, amit Isten tartogat számunkra. Ne feledd, 
hogy Isten valódi, jelen van és közel akar vonni magához, attól függetlenül, hogy hol 
érzed most magad hozzá képest. Úton vagyunk. Isten teremtett, szeret téged és azt 
akarja, hogy ismerd meg Őt. 

                              Big Adventure (Nagy Kaland)                                                

Kezdd azzal, hogy elmondasz Istennek mindent, amit hallottál a tanításban vagy a NET 
group-ban és különösen felkeltette a figyelmedet! Azután kérd Istent, hogy nyissa meg 
a szívedet arra, amit ma akar neked mondani. (Beszélhetsz Istenhez, mint személyhez. 
Nem kellenek különleges szavak, csak beszélj hozzá, mint egy barátodhoz. Hall téged 
akkor is, ha hangosan vagy magadban beszélsz, vagy ha suttogsz.) 

Ma egy ember történetével foglalkozunk, aki különleges meghívást kapott Jézustól. 
Lássuk, hogyan reagált erre! 

Olvasd el a Máté 19:16-26-ot! 

Ebben a részben Jézushoz odamegy egy ember. Milyen kérdést tesz fel Jézusnak? 

_________________________________________________________ (16. vers)

A férfi válaszol Jézusnak a 20. versben, és elmondja, hogy betartotta az összes 
parancsolatot. Jézus ismerte az ő szívét, ezért mondott neki egy olyan dolgot, amivel 
rávilágított a férfi helytelen fontossági sorrendjére. Mit mondott Jézus a férfinek, mit 
tegyen? 

________________________________________________________ (21. vers)

Jézus tudta, hogy a férfi ezt nem fogja megtenni. Jézus meg akarta mutatni ennek a 
férfinak, hogy az örök élet nem egy olyan dolog, amit jó cselekedetekkel kiérdemelhet. 
(Jézus ezt elmagyarázza a Máté 20-ban) A Máté 19:17 szerint Jézus ezt mondja: 
„Csak egy van, aki jó.” Istenre utalt ezzel. Később a 26. versben a tanítványok 
megkérdezik Jézust: „kicsoda üdvözülhet?” Jézus válasza: „Embereknek ez 
lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Örök életet lehet kapni Jézus halála 
és feltámadása által, ami lehetővé tette, hogy mi tökéletlen emberek kapcsolatba 
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1. „Úton vagyunk”

kerüljünk a tökéletes Istennel. A mennybe jutni halálunk után és személyes 
kapcsolatban lenni Istennel nem olyan dolog, amihez elég jók lehetünk, vagy 
kiérdemelhetjük. Nem a törekvéseinkről szól, hanem arról, amit Jézus tett értünk. 
Jézus segített a fiatalembernek megvizsgálnia a saját szívét, az értékrendjét és a hitét. 

Hogyan reagált a gazdag ember Jézus utasításaira és meghívására? 

________________________________________________________ (22. vers)

A gazdag ember elment. Elindulhatott volna Jézussal az úton! Egyike lehetett volna 
Jézus követőinek, beszélhetett volna hozzá és tanulhatott volna tőle! De ő úgy 
döntött, hogy elmegy inkább. A tulajdona fontosabb volt neki, mint Jézus. Részese 
lehetett volna a történelem legnagyobb kalandjának, de többszáz évvel később egy 
névtelen emberként emlékezünk róla, aki ott hagyta Jézust, mert a cuccait jobban 
szerette nála. Arról emlékezünk rá, hogy mi tartotta őt vissza. Elmulasztotta ezt az 
utazást.  

Mi volt a fontossági sorrendjében az első? ________________________________

És neked? Mi az első a fontossági sorrendedben? Szánj időt arra, hogy átgondolod, 
mi az, amit a legjobban szeretsz, mivel töltöd a szabadidőd nagy részét, mit tartasz a 
legfontosabbnak?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Vajon segítenek-e a felsorolt dolgok abban, hogy Istennel járj? Vagy inkább elterelik 
róla a figyelmet és távol tartanak a vele való járástól?  

Hallhattad ma, hogy Isten egy utazásra hív téged is. Hogyan reagálsz erre a 
meghívásra? Van bármi, amit bánsz, vagy amitől félsz, ami távol tart téged ettől? Mit 
kell még tudnod vagy megértened ahhoz, hogy készen állj arra, hogy rálépj arra az 
útra, amiért Isten megteremtett téged? Vagy ha már elindultál ezen az úton, mi az ami 
eltávolít attól, hogy tovább haladj? Írd le a gondolataidat ide! 

 

A Big Adventure befejezéseként beszélgess Istennel azokról, amiket itt felsoroltál! 
Csatlakozz megint a NET group-odhoz, ha végeztél. 
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1. „Úton vagyunk”

                                    Vissza a NET group-hoz                                            

(Reméljük, ez a csoporttal töltött idő jó lehetőség arra, hogy megismerkedjetek és 
bátorítsátok egymást. Bár, ha kényelmetlenül érzed magad, teljesen rendben van, ha 
nem válaszolsz meg néhány kérdést. Mondd, hogy passz, amikor rád kerülne a sor.) 

Mit gondoltok a gazdag ifjú reakciójáról?  

Vannak olyan emberek az életedben, akik távol tartanak attól, hogy Jézust kövesd, 
vagy hogy előrébb juss ebben a folyamatban? 

Ha szeretnél Jézussal azon az úton járni, amit készített neked, mi lenne az első 
lépésed?  

Ha már elkezdted ezt az utazást, mi lenne a következő lépésed? Hogyan mélyítheted 
a hited? Írd körül, hogy hol tartasz most az úton. 

Ki vagy mi segít neked ezen az úton?  

                                         Áss mélyebbre:                                                 

(A Bibliatanulmányozás ezen részét később, otthon is megcsinálhatod, ha szeretnéd. 

Ez egy lehetőség arra, hogy az üzenetben, amit ma hallottál, még jobban elmélyülj.) 

Ahogyan Istennel járunk ezen az úton, egyre többet fedezünk fel az identitásunkból. 
Isten teljesen ismer minket (és ez egy jó dolog!).  

Olvasd el az Ézsaiás 40:26-ot!  

„Nézzetek föl a magasba, tekintsétek a csillagokat! Ki teremtette azokat? Ki 
teremtette az égi seregeket? Bizony, Ő néven szólítja valamennyit! Az Örökkévaló 
hatalma és ereje miatt egy sem hiányzik!” (EFO) 

Mit mond ez az igevers, mire nézzünk föl? ________________________________

Ki teremtette azokat? ________________________________________________

Ezen igevers alapján, hogyan hivatkozik Isten a csillagokra? ___________________

Meg tudod mondani, hogy hány csillag van az égen? Tippelj: _________________
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1. „Úton vagyunk”

A Santa Barbara-i Egyetem tanulmánya szerint: „A galaxisokban a csillagok száma 
eltérő, de feltételezik, hogy átlagosan 100 milliárd csillag van minden galaxisban. Ami 
azt jelenti, hogy 1,000,000,000,000,000,000,000 (ami 1 kvadrillió ) csillagot jelent 
az univerzum általunk megvizsgálható részében! Ez a mennyiség nagyjából annyi, 
mint amennyi homokszem van a világ ÖSSZES strandján együtt!„ 

Ez RENGETEG csillag és Isten mindegyiket név szerint ismeri.  

Mit érzel, ha Isten tudásának és képességeinek nagyságrendjére gondolsz? 

Isten, aki mindent teremtett és a kvadrillió csillagot is (amiket név szerint ismer), 
teremtett meg téged is és szeretettel gondol rád! Mindent tud rólad.  Céllal teremtett 
téged, és azt akarja, hogy örömmel használd az ajándékaidat és képességeidet, 
amiket neked adott ahhoz az utazáshoz, amit elkészített számodra. Szeretné, hogy 
megismerd Őt ezen az úton és tudd, hogy mennyire szeret. Nagyobb annál, mint amit 
fel tudunk fogni, de tölthetünk időt azzal ma és minden nap, hogy tudatában legyünk 
és megéljük azt, hogy mennyire szeret minket!  

Mikor volt az első alkalom, hogy megértetted, hogy Isten szeret és ismer téged?  

Ez hogyan befolyásolta az életedet? 

Néha nehéz emlékezni és Isten szeretetének valóságában járni a mindennapokban. 
Másfelé terelődik a figyelmünk, vagy jobban foglalkoztat az, hogy ki mit gondol 
rólunk. Olvasd el az Efézus 3:14-19-et!  

Miről szólnak ezek a versek? 

„Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, 
magasság és mélység; és így megismerjétek Kirsztus minden ismeretet meghaladó 
szeretetét.” (Efézus 3:18-19a) Pál apostol írta ezeket a szavakat az Efézusban 
élő embereknek, hogy elmondja, hogyan imádkozik értük. Mi is imádkozhatunk 
így magunkért! Azért, hogy egyre többet ismerjünk és tapasztaljunk meg Isten 
szeretetéből és lépésről lépésre ebben a tudatban járjunk. 

Olvasd el újra az Efézus 3:14-19-et és imádkozz Istenhez ezekkel a szavakkal! 

Olvasd el ezeket a verseket minden egyes reggel, hogy a napodat abban a tudatban 
indítsd, hogy mennyire szeret téged Isten! 
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2. „Isten ismer” 
                                              NET Group                                         

Isten hozott a Net Group-ban és a Big Adventure-ben. A TeenStreeten mi minden 
nap találkozunk mint csoport, hogy részesei lehessünk egymás útjának. 
Együtt tanulunk, bátorítjuk egymást és megosztjuk egymással, amit hallunk és 
megtapasztalunk. Szánjatok néhány percet arra, hogy megismeritek egymást a 
csoporton belül.   

Mondd el a neved és hogy honnan jöttél! Ossz meg egy rövid történetet egy 
különleges kirándulásról vagy utazásról, amin részt vettél! 

Milyen szavakkal jellemeznének téged a barátaid, vagy a családtagjaid? Hogyan 
írnának le téged azok, akik a legjobban ismernek? (vicces, visszahúzódó, energikus, 
komoly, társaságkedvelő, kedves, megbízható, vidám, stb.) 

A mai tanításon Mózesről hallottunk és arról, hogy Isten ismer minket. Milyen 
gondolatok jöttek fel benned az első tanítással kapcsolatban? Van kérdésed?  

Isten mindent tud rólad, a múltadról, a jelenedről, a gondolataidról, a reményeidről, az 
álmaidról, mindenről. Hogy érzed magad, mikor arra gondolsz, hogy Isten ismer téged?  

Tulajdonképpen nagyon jó dolog ismerve lenni Isten által. Ő alkotott minket és látta 
mindazt, amit átéltünk, amiken keresztülmentünk és Ő megért minket. Soha nem kell 
úgy éreznünk magunkat, hogy Isten nem ért meg minket, mert Ő ismeri a szívünket. 
Tudja minden gondolatunkat és döntésünket is, amit valaha meghoztunk. Nem kell 
azon aggódnunk, hogy megpróbáljunk elrejteni bármit is Isten elől, hiszen Ő már 
mindent tud. És mégis szeret.  

Olvassuk el a Róma 5:8-11-et! 

Ezek a versek azt mondják, hogy Isten megmutatta nekünk az Ő szeretetét, 
amikor Jézus meghalt értünk a kereszten. Hogyan jellemez minket ez az ige? (8. 
vers) „Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus 
meghalt értünk, amikor még _________________ voltunk.” Ez azt jelenti, hogy 
Isten megtette az első lépést felénk és meghívott egy utazásra, Vele! Arra hív, hogy 
bűnbocsánatot kapjunk minden rossz dologért, amit tettünk és tenni fogunk és 
hogy megbékélhessünk Istennel. Isten megtette az első lépést, így lehetővé tette 
számodra, hogy személyesen ismerd Őt és kapcsolatban legyél Vele. Válaszoltál 
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Neki? Ha igen, mikor és miért kezdtél el Jézussal járni? Ha még nem reagáltál az Ő 
meghívására, tudod, hogy mi gátol a döntés meghozatalában?   

Nem mindenki ugyanott tart az útján és ez rendben van így. Ez az út arról szól, hogy 
megértsd a céljaidat és megismerd az identitásodat. Ez ott kezdődik, hogy megértjük, 
mit tett értünk Jézus. Hol tartasz az Istennel való kapcsolatodban, ha egy utazáshoz 
hasonlítod? 

• Néhányan már jóideje úton vagytok és szeretnétek még többet tudni és közelebb 
kerülni Istenhez.  

• Elképzelhető, hogy valakinek mindez új és most először hallott az Istennel való 
járásról.  

• Lehet, hogy van, aki közületek elkezdett már Istennel járni, de elterelődött a 
figyelme, és hozott olyan döntéseket, amik miatt úgy érzi, hogy távol került Istentől.  

• És talán vagytok itt olyanok is, akik már gyerekkorotok óta tanultok Istenről és a 
Bibliáról, viszont ez soha nem volt egy személyes élmény és nem volt hatással az 
életetekre.  

• Más:

Hogy érzed, hova tartozol? (Ha ezek közül valamelyik példa rád illik, oszd meg a 
többiekkel, hogy hol érzed most magad). Oszd meg a csoportoddal!  

Nagyon örülünk, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönjük, hogy velünk tartotok ezen 
a TeenStreet utazáson a következő pár napban. Tudjuk, hogy Isten hozott ide titeket 
és azt akarja, hogy egyre inkább megismerjétek Őt, az Ő szeretetét és azt az utat, 
amit nektek készített. Nem számít, hol tartasz a hitben, mindig van bőven mit tanulni 
és alkalmazni, ahogy Isten építi a belé vetett bizalmunkat.

                          Big Adventure (Nagy Kaland)                                   

Kezdd úgy az Istennel töltött idődet, hogy beszélsz Vele. (Beszélhetsz Istenhez, 
mint személyhez. Nem kellenek különleges szavak, csak beszélj hozzá, mint egy 
barátodhoz. Hall téged akkor is, ha hangosan vagy magadban beszélsz, vagy ha 
suttogsz.)  

Isten hozott ide téged és azt akarja, hogy meghalld az Ő igéjét ebben a pár napban. 
Kérd az Ő vezetését erre az időre! 
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A mai Big Adventure-ben Mózes életéből megyünk át jópár éven. Isten csodálatos 
módon használta Mózest, hogy kivezesse Izrael népét az egyiptomi rabszolgaságból. 
De az emberek még nem álltak készen arra, hogy az új földjükre menjenek. Isten évekig 
kísérte népét a pusztában, hogy felkészítse őket az előttük álló eseményekre. Lapozz a 
4Mózes 21:4-8 versekhez, ahol az izraeliták a pusztában vannak. 

Miért voltak megkeseredettek az emberek? (5. vers) _________________________

Mit  küldött Isten válaszul a panaszkodásukra? _______________________________

Hogy reagáltak az emberek erre a büntetésre? (7. vers) _______________________

_______________________________________________________________

Mózes imádkozott az emberekért, majd Isten azt mondta neki, hogy csináljon valamit. 
Mit? (8. vers) 

________________________________________________________________

Mit kellett tenniük az embereknek, ha meg akartak menekülni, miután megmarta őket 
a kígyó? (8. és 9. vers) 

_______________________________________________________________

Amikor az emberek segítségért kiáltottak és Mózes imádkozott értük, Isten biztosított 
nekik egy utat, hogy megmeneküljenek a mérges kígyóktól. Azt mondta Mózesnek, 
hogy készítsen kígyót és tűzze fel egy póznára. Egyszerűen attól, hogy feltekintettek 
rá, meg tudtak menekülni a kígyómarás okozta haláltól. Isten biztosított egy utat a 
megmenekülésre abban a helyzetben, amiben az emberek találták magukat. Tudtad, hogy 
a Biblia 66 különálló könyvből áll, de egy nagy központi témát jár körül? A Biblia az igaz 
története annak, ahogyan Isten utat biztosít nekünk arra, hogy ismerjük Őt és kapcsolatban 
legyünk Vele. Az egész Biblia arra mutat, hogy szükségünk van Jézusra, aki Megmentőként 
eljött. Annak ellenére, hogy ez a történet Mózesről és a kígyókról szól a pusztában, Jézusra 
mutat. Lapozz az Újszövetségben János 3:14-18-hoz és olvasd el! 

Ismerős a 14. vers? Ez az a történet, amit épp most olvastál a 4Mózes 21-ben. Jézus 
felemeltetett a kereszten, hogy elvegye a büntetésünket és így helyreállítsa a kapcsolatunkat 
Istennel! Most olvasd el újra a 16. verset (János 3:16)! Írd le ide a saját szavaiddal! 

Isten ismerte Mózest és arra hívta, hogy kövesse Őt. Isten ismer téged és azt akarja, 
hogy te is az Ő követője legyél. Ádám és Éva bűnbe esése óta ők és mi mindannyian, 
akik azóta születtünk, el vagyunk választva Istentől. Minden rossz, amit teszünk, 
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elválaszt Istentől, mert Ő tökéletes. De Isten biztosított egy utat nekünk, hogy 
megbékélhessünk Vele, megismerhessük Őt és az ő irántunk való szeretetét. Ezt úgy 
tette, hogy elküldte Jézust, az ő egyszülött Fiát, hogy vállalja a büntetést, amit mi 
érdemelnénk meg. Erről szólnak ezek a versek.  

Megérintette már az életedet az, amit Jézus a kereszten tett? Ha igen, hogyan? 

Ha nem vagy biztos, hogy hogyan vagy miért lehet hatással az életedre az, amit Jézus 
tett a kereszten, kérdezd meg Istentől! Megkérheted a Coach-odat, hogy ossza meg 
veled, hogy az ő életére hogyan hatott és hogy mit jelent neki. 

Jézust követőként, Jézus halála és feltámadása olyan, aminek hatással kellene lennie 
minden nap az életünkre. Miben nézne ki másképp az életed, ha nem hinnél Benne?  

Ha nem hiszel Jézusban, az alapján, amit tanultál Róla, mit gondolsz, milyen hatással 
lehetne a benne való hit az életedre? 

Isten ismer téged - a jót és a rosszat - és szeret téged. Ő néven szólít téged... az 
identitásod abból fakad, hogy ki vagy Őbenne. (Többet fogunk beszélni erről holnap) 
Beszélj Istennel az Ő igazságáról! Ő itt van veled és minden egyes tinivel az összes 
országban, akik a TeenStreet+ programján részt vesznek ezekben a napokban. Mit 
jelent neked az, hogy Isten ismer téged? Írd le ide a gondolataidat!  

Zárd ezt az időt azzal, hogy elmondod Istennek a gondolataidat és kéred, hogy vonjon 
közelebb magához ez alatt a pár nap alatt!  
 

Ha végeztél, menj vissza a Net Group-odhoz!

                                 Vissza a Net group-hoz                                  

Ha nem kényelmetlen nektek, osszátok meg, mit írtatok le azzal kapcsolatban, hogy 
milyen hatással van az életetekre Jézus halála és feltámadása!  

Van bármi kérdés azzal kapcsolatban, hogy mit jelent Jézussal utazni vagy követni Őt? 

Van bármi más a Big Adventure-ből, amit szívesen megosztanátok a csoporttal? 

Mi az, amiért tudtok a csoporttal együtt imádkozni a TeenStreet alatt? Megoszthatsz 
bármilyen imakérést. 

Zárjátok az alkalmat azzal, hogy imádkoztok együtt és egymásért! 
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                                        Áss mélyebbre!                                        

Ha szeretnél mélyebbre ásni abban, hogy Isten ismer, itt egy kiegészítő 

Bibliatanulmány a számodra, amit egyedül csinálhatsz végig. 

A mai témánk, hogy Isten ismer. Fantasztikus, hogy Isten ismer! Időnként ez az 
igazság olyan tud lenni, amit tudunk fejben, de nem befolyásolja a szívünket, vagy 
ahogyan élünk. Van úgy, ha már egy ideje Jézust követed, alapvető igazságok 
olyanokká válnak, amikhez hozzászokunk és ezek az igazságok úgy tűnnek, hogy 
kevésbé hatnak ránk. De az a tudat, hogy Isten ismer és szeret minket, kell és tud 
hatni ránk életünk minden napján, ha alkalmazzuk ezt az igazságot és ebben járunk.  

Imádkozz és mondd el Istennek, mit gondolsz és érzel! Kérd, hogy segítsen jobban 
megérteni és felismerni, hogy Ő ismer és szeret téged! 

Olvasd el a Zsoltárok 139:1-18-at! Ezek elég jól ismert versek, úgyhogy ha már 
századszorra olvasod, kérd Istent, hogy segítsen odafigyelni ezeknek az állításoknak 
az igazságára és hogy új perspektívából lásd, ahogy olvasod. Húzd alá azokat az 
állításokat, amik a legtöbbet jelentik ma neked! 

Zsoltárok 139:1-18 
URam, te megvizsgáltál  
    és ismersz engem.  
Tudod, ha leülök vagy ha fölkelek,  
    messziről is érted gondolatomat.  
Ügyelsz járásomra és fekvésemre,  
    minden utamat jól ismered.  
Amikor még nyelvemen sincs a szó,  
    immár egészen érted azt, URam!  
Elöl és hátul körülzártál engem,  
    és fölöttem tartod kezedet.  
Csodálatos előttem e tudás,  
    magasságos, nem érthetem.  
Hová menjek lelked elől,  
    arcod elől hová fussak?  
Ha a mennybe mennék föl, ott vagy,  
    ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy.  
Ha a hajnal szárnyára kelnék,  
    hogy a tenger túlsó partján időzzek,  
ott is a te kezed vezetne  
    és a te jobbod fogna engem.  
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Ha azt mondanám: „A sötétség biztosan elborít,  
    és éjszakává lesz körülöttem a világosság”,  
a sötétség nem borítana el előled,  
    és fénylene az éjszaka, mint a nappal,  
    a sötétség olyan lenne, mint a világosság.  
Bizony te alkottad veséimet,  
    te formáltál engem anyám méhében.  
Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem.  
    Csodálatosak a te cselekedeteid,  
    és jól tudja ezt lelkem.  
Formám nem volt elrejtve előtted,  
    amikor titokban formálódtam és alakultam,  
    mintegy a föld mélyében.  
Szemed látta alaktalan testemet,  
    és könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok is,  
    amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük.  
Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem!  
    Mily nagy azok száma!  
Számlálgatom őket,  
    de több a homokszemeknél.  
    Fölébredek, és mégis veled vagyok

Menj vissza és karikázd be azokat a szavakat, amelyek megmutatják, mennyire 
ismer Isten, vagy mit tud rólad!  

Hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy Isten ennyire jól ismer téged azóta, 
hogy megalkotott anyád méhében?  

Dávid király írta ezt a zsoltárt, ezt a dalt. Istenhez beszél. A „Te” a zsoltárokban 
Istenre utal. Annak alapján, amit Dávid ír, hogyan látja Istent? Mit hisz Dávid, mit 
érez és gondol Isten vele kapcsolatban?  

Ha valaki megkérdezne, hogy mit gondol Isten rólad, úgy válaszolnál, mint Dávid 
ebben a zsoltárban? Miért, vagy miért nem? Te mit mondanál? 

Nagyon jó lenne úgy ismerni Istent, ahogy Dávid tette, írni egy ilyen dalt vagy 
verset, ami arról szól, hogy Isten ismer engem! Szánj egy percet arra, hogy 
megkéred Istent, hogy segítsen mélyebben megérteni az Ő szeretetét és is-
meretét rólad. Köszönd meg Neki az Ő hatalmas gondoskodását és szeretetét, 
amivel feléd fordul!  

Opcionális: Írd meg a saját Zsoltárodat, versedet vagy dalodat Istennek, amiben 
leírod, mennyire ismer és szeret téged!
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3. „Isten néven szólít”   
                                            NET Group                                               

Üdv újra! 

Neveztetek már el valamit? (Állatot, helyet, játékot, stb.) Milyen nevet adtál neki és miért 
ezt a nevet választottad?  

Mi ragadott meg téged a mai üzenetből? Van bármi kérdésed, vagy szeretnél megosztani 
valamit a tanultakkal kapcsolatban?  

Az alapján, amit eddig tanultál Mózesről, milyen szavakkal jellemeznéd őt?  

A ma délelőtti tanításon arról hallottunk, mikor Mózes Istennel beszélgetett az égő 
csipkebokornál. Ez ám a történet! Isten közölte Mózessel a tervét, miszerint Mózes 
csatlakozzon Hozzá az Izraeliták 400 éves rabszolgaságból való kiszabadításában! Ez nagy 
megtiszteltetés, de Mózes nem akarta elvállalni. Anélkül, hogy belenéznél a szövegbe, 
tippelj, hányszor mondott Mózes ‘nem’-et, vagy keresett kifogást arra, hogy beálljon Isten 
munkájába! 

Mózes végignézett magán és azt mondta: „Ó, Uram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem!” 
(EFO) Mózes magába nézett és a múltját látta. Mózes magába nézett és kudarcot látott … 
Isten Mózesre nézett és valami mást látott. 

Ahogy mi látjuk magunkat az gyakran egészen más, mint ahogy Isten lát minket és amit 
arról mond, hogy kik vagyunk.  

Nézzük meg közelebbről Mózes beszélgetését Istennel! Nyisd ki a Bibliád a 2Mózes 3-nál!

Mit mondott Isten Mózesnek, mit tegyen? (10. vers) ________________________

________________________________________________________________

Hogy reagált Mózes? (11. vers) _________________________________________

Isten megígérte Mózesnek, hog vele lesz és azt is, hogy egy nap visszatér erre a hegyre 
dicsőíteni Istent azután, hogy kihozta a népet Egyiptomból. De ez Mózest nem győzte meg. 
Félt, hogy az Izraelita vezetők nem hiszik el, hogy Isten küldte őt. Isten meghallgatta az 
aggodalmait és válaszolt. 
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Hogy nevezi Isten magát a 14. versben? Milyen nevet használ?   

_______________________________________________________________

Isten megmondja Mózesnek a nevét és elmagyarázza neki, hogy fognak történni a 
dolgok és mit fog Ő tenni. De Mózest még mindig nem sikerült meggyőznie. „De ők 
biztosan nem fognak hinni nekem!” (EFO 2Móz 4:1) 

Isten türelmes és azt mondta, hogy mutat nekik számos csodát, hogy higgyenek. De 
Mózes negyedjére is tiltakozik! Milyen kifogást mond Istennek a 2Mózes 4:10-ben? 

________________________________________________________________

Isten reagál a félelmére és azt mondja neki, hogy vele lesz és segít neki. De Mózes 5. 
alkalommal is azt kéri Istentől, hogy küldjön valaki mást. Olvasd el Isten válaszát a 
2Mózes 4:14-17-ben!  

Mózes 5 alkalommal keresett kifogást és minden egyes alkalommal Isten reagált az 
aggodalmaira. Amikor Isten arra utasította a 2Mózes íróját, hogy megírja a történetet, 
megtehette volna, hogy kihagyja ezt a párbeszédet. De Isten azt akarta, hogy ez a 
párbeszéd rögzítve legyen. Mózes nem volt lovag, díszes páncélban, egy hétköznapi 
ember volt, akit Isten kiválasztott a feladatra. Istennek terve volt Mózes életére. Ezt 
látjuk már rögtön a történet elején. Isten csodálatos módon megmentette a haláltól, 
amikor baba volt egy kosárban a Nílus vizén. Úgy tűnt, hogy Mózes elvágta az 
esélyét annak, hogy Isten tervének része legyen, amikor meggondolatlanul megölte 
az egyiptomit és el kellett menekülnie Egyiptomból. De Istennek még mindig volt 
terve Mózes életére. Amikor Isten odament hozzá, Mózes tele volt kétségekkel a 
beszédproblémáival és a saját hatékonyságával kapcsolatban, valamint a hitelességét 
illetően az izraeli vezetőség szemében, de Isten folyamatosan nyugtatta őt.  

Neked is vannak kétségeid saját magaddal kapcsolatban, mint Mózesnek? Ha nem 
kényelmetlen neked, oszd meg, mik ezek a kétségek vagy kérdések, amik benned 
vannak! Szerinted hogy reagáltál volna Mózes helyében? 

Irány a Big Adventure, hogy még többet felismerj abból, hogyan lát minket Isten és 
mit jelent néven szólítva lenni általa. 

                          Big Adventure (Nagy Kaland)                             

Isten néven szólította Mózest, majd megmondta neki, hogy ki Ő. Isten felhívta Mózes 
figyelmét egy égő csipkebokron keresztül, majd egy utazásra hívta. Hogyan próbálta 
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már Isten megragadni a figyelmedet? Lehet, hogy nincs égő csipkebokor, de Istennek 
van terve veled azzal, hogy itt vagy és ezt olvasod. Ő tudja a neved. Kezdd azzal ezt az 
időt, hogy kéred Isten segítségét, hogy közelebb kerülj Hozzá és megérts többet az Ő 
igéjéből. Figyelj, hogy mit akar ma tanítani és megértetni veled! 

A te életednek is van célja, ahogy Istennel járod az utadat. Ha Jézust követed és 
elfogadtad Isten megváltását, akkor biztos lehetsz benne, hogy Istennek célja van 
az életeddel! (Ha nem tudod azt mondani magadról, hogy Jézus követője vagy és 
van kérdésed vagy többet akarsz tudni, akkor bátorítlak, hogy olvasd tovább! Ha 
egy ponton úgy érzed, hogy szeretnél beszélni a Coach-oddal vagy egy vezetővel 
a gondolataidról/kérdéseidről, megkérheted, hogy együtt csináljátok a Big 
Adventure-t.) Isten vágya, hogy ismerd Őt és az irántad való szeretetét. De feladata is 
van számodra! Olvasd el az Efezus 2:8-10-et!  

Másold le a 10. verset ide:

Képzeld magad egy pillanatra Mózes cipőjébe, hogy terelgeted a nyájat, majd hirtelen 
meglátsz egy csipkebokrot, ami ég, de nem ég el! Képzeld el, hogy Isten az Efezus 
2:10-et mondja neked…. 

Írd le ezt az igét magadra vonatkoztatva!

________________________________________________________________ 

Visszaolvasva milyen reakciót vált ki belőled? Ha vannak kétségeid, bizonytalanságaid, 
félelmeid, fájdalmaid, ezeket mind elmondhatod Istennek. Mózes mindet elmondta 
Istennek és hangot adott aggodalmainak és kétségeinek. Ezt te is megteheted. 

Képzeld, Isten ugyanazzal az ígérettel reagál, amit Mózesnek is mondott: „Én 
veled leszek!” (2Mózes 3:12) És látunk egy ígéretet, az Ézsaiás 41:10-ben is… „Ne 
félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt 
megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” 

Mi a szíved szerinti reakció erre az ígéretre? 

Jézus követőiként Ő nevünkön szólít minket. Ez azt jelenti, hogy Hozzá tartozunk. A 
Biblia azt mondja, hogy ha elfogadjuk Jézust, mint személyes Megváltónkat, akkor 
a nevünk bekerül az élet könyvébe. Képzelj el egy könyvet a mennyben, tele azok 
neveivel, akik Jézust követik! Milyen hatalmas lehet ez a könyv!  

Ahogy járjuk az utunkat Istennel, nekünk is, mint Mózesnek, lesznek nehéz 
időszakaink. De emlékezzünk azokra az értékes ígéretekre, amiket ma olvastunk! 
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Mi Isten válasza az önbizalomhiányunkra?  
Veled leszek. Segíteni foglak téged. (Ézsaiás 41:10) 

Mi Isten válasza a bizonytalanságunkra?  
Veled leszek. Segíteni foglak téged. (Jeremiás 29:10; Zsoltárok 1) 

Mi Isten válasza az emberektől való félelmeinkre?  
Veled leszek. Segíteni foglak téged. (Efezus 2:10) 

Mi Isten válasza a kudarctól való félelmeinkre?  
Veled leszek. Segíteni foglak téged. (Ézsaiás 40:29; 2Korinthus 12:9) 

Néha, amikor a dolgok nehézzé válnak, elkeserítenek, vagy kétségeink vannak, akkor 
önmagunkba nézünk. Isten azt kéri tőlünk, hogy ne magunkra nézzünk, hanem arra, 
Aki velünk van. Amikor nehézségben vagyunk, RÁ tekinthetünk. 

Isten fent említett ígéretei közül melyiket kellett hogy halld ma? Szánj időt arra, hogy 
megköszönöd Istennek ezt az ígéretet! 

Mit tudsz ma tenni azért, hogy emlékezz arra, hogy Istenre és az Ő ígéreteire 
fókuszálj, ne pedig magadra? 

Ha még nem tetted, el akarod fogadni Isten meghívását, hogy csatlakozz Hozzá 
ezen az úton? Vagy van bármi kérdésed, vagy többet akarsz tudni? Ha igen, mondd 
el Istennek! Beszélj Hozzá! Beszélhetsz a Coach-oddal vagy bármelyik felnőttel a 
TeenStreet Plus-on, akiben megbízol. 

Szánj pár percet arra, hogy elmondod Istennek, amit ma megértettél! 

                              Vissza a Net Group-hoz                                   

Mi az az egy dolog, amire emlékezni akarsz a Big Adventure-ből?  

Mózesnek különös élményben volt része Istennel az égő csipkebokornál. Volt már 
különleges élményed Istennel, amit szívesen megosztanál?  

Lesznek jó és nehéz időszakok az utunkon, ahogy megéljük a kalandokat, amiket 
Isten készített számunkra. Időnként történnek olyan dolgok, amiket nem értünk, de 
biztosak lehetünk abban, hogy Isten soha nem hagy el. Benne bízhatunk.   

Beszéljétek meg, hogyan  tudunk Istenben bízni a nehézségek és bizonytalanságok 
közepette és amikor tele vagyunk kétségekkel!  
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Hogyan tudunk a gyakorlatban Istenre fókuszálni minden nap, a jó és a nehéz 
időkben egyaránt? 

A Net group lezárásaként kérdezd meg, akar-e valaki imádkozni! 

                                       Áss mélyebbre!                                        

A hit egy nagy része ennek az útnak. Hogyan fogalmaznád meg, hogy mi a hit? 

(Csekkold a Zsidók 11:1-ben a hit bibliai definícióját! Hasonlítsd össze a saját 
válaszoddal!) 

Hogyan tehetjük a hitet minden napunk, gondolatunk és lépésünk alapjává? 

Olvasd el a Jeremiás 6:16-ot! Több cselekvő igét is látunk: kérdezz, járj, nézz. Olvasd el 
az igét mégegyszer! Írd le ezt a három szót abban a sorrendben, ahogy az igében van! 

__________________   ______________________   ___________________

Valaha felcserélted már ezt a sorrendet az életedben? Vannak olyan útjaid, amiken 
anélkül jársz, hogy megkérdezted volna Istent? Tetszik Neki az út, amin jársz?  

Csak 7 másodpercbe telik megállni bármikor a nap során és megkérni az Atyát, hogy 
mutassa meg, amit Ő lát, hogy mi az Ő álláspontja ebben a helyzetben - te milyen 
gyakran kérdezed ezt meg?  

Mennyi időt szánsz megállásra és körültekintésre? Egy másik megközelítéssel - mennyi 
időt töltesz csendben Istennel, a te Atyáddal? Minél több időt töltesz Vele, annál inkább 
látsz az Ő szemével! Úgy fogod látni magad, ahogy Ő lát téged! Megláthatod azokat az 
utakat, amiken az Atya jár - a jó utakat, az eredeti utakat, az Ő útjait. 

Feltettük a kérdést a Net Group-ban: Hogyan tudok saját magam helyett Istenre 

fókuszálni? Itt van néhány példa, amit látunk Jeremiás könyvének ebből a verséből. 

Állj meg és legyél egy percet csendben Istennel!  

NÉZZ: Engedd Istennek, hogy megmutassa a körülötted levő területeket, ahol 
dolgozik és az Ő útjait! [Ez egy jó lehetőség arra, hogy hálát adj Istennek azokért, 
amiket láttál, megtapasztaltál a munkájából!] 

KÉRDEZZ: Kérdezd meg Istentől, hogy mit akar tőled! 
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JÁRJ: Járj az Ő útjain és aknázd ki a lehetőségeket, amiket eléd hoz! Nézz fel Rá és 
bízz Benne!  

Segít bízni Benne, ha ismered Őt. Itt van a Bibliából néhány példa Isten nevére: 
Melyik jelent most neked a legtöbbet? Megkérheted, hogy mutasson meg neked 
egyre többet magából ezen jellemvonások által: 

EL, ELOAH: Isten („hatalmas, erős, kimagasló”). Az ÓSZ-ben 250 alkalommal 
szerepel. Az EL más tulajdonságokat is magában rejt, pl. egyenesség (4Mózes 23:19), 
féltékenység (5Mózes 5:9), együttérzés (Nehémiás 9: 31), de az alaptulajdonság, a 
hatalom, mindig megmarad. 

EL SHADDAI: Mindenható Isten vagy „mindenre elegendő Isten” 1Móz 17:1 

ADONAI: Úr (pl. 2Móz 3) – a JHVH helyett használták, mivel a zsidók ezt a JHVH 
nevet túl szentnek tartották ahhoz, hogy bűnös emberek kimondják. 

JHVH / JAHVE / JEHOVA: ÚR (5Mózes 6:4) – a legszorosabb értelemben ez Isten 
egyetlen valódi neve. Bizonyos fordításokban ÚR formában (nagybetűkkel) szerepel, 
hogy megkülönböztessék az Adonáj (Úr) szótól. A névvel először akkor találkozunk, 
amikor Isten kijelenti Mózesnek: „Vagyok, aki vagyok” (2Mózes 3:14). Jahve jelen 
van, elérhető, közel van azok számára, akik segítségül hívják (Zsoltárok 107:13), 
bűnbocsánatért könyörögnek (Zsoltárok 25:11), vagy vezetést kérnek (Zsoltárok 
31:2-3). 

JAHVE-JIREH: „Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22:14) A nevet Ábrahám 
honosította meg, amikor az áldozathoz Isten egy bakról gondoskodott Izsák helyébe. 

JEHOVA-RAFFA: Az Úr a gyógyító (2Mózes 15:26) – „én vagyok az Úr, a te 
gyógyítód”, akár testi, akár lelki problémáról legyen szó. Testi vonatkozásban 
megóv és meggyógyít a betegségekből, lelki vonatkozásban pedig megbocsátja a 
kihágásainkat. 

JEHOVA-NISSZI: „Az Úr az én zászlóm” (2Mózes 17:15) – győzelemre utal. Ez a név 
az amálekiták feletti győzelemnek állít emléket (2Mózes 17). 

JEHOVA-MEKKÁDES: Az Úr megszentel (3Mózes 20:8, Ezékiel 37:28) – Isten 
világossá teszi, hogy csakis ő, és nem a törvény, tisztítja meg népét és teszi szentté. 

JEHOVA-SÁLÓM: Az Úr a békesség (Bírák 6:24) Ezt a nevet Gedeon adta annak az 
oltárnak, amelyet azután épített, hogy az Úr angyala biztosította arról, hogy nem fog 
meghalni, amiért látta őt. 
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                                           NET Group                                                

Mit gondoltok a mai tanításról? Van bármi kérdésetek vagy gondolatotok 
amit szívesen megosztotok? 

Ma arról gondolkodtunk, hogy Isten elküldött minket. Mit jelent neked elküldve lenni 
Isten által? 

Ahogy járjuk az utunkat Istennel, Ő elküld minket, hogy képviseljük Őt az 
iskolánkban, a munkahelyünkön, a családunkban és a közösségeinkben. Fontos, hogy 
kivel járod az utadat és ki van hatással rád.  

Olvassa fel valaki hangosan a Példabeszédek 2:1-15-öt!  

Miről szólnak ezek a versek?  

Az ige alapján hogy néz ki a gyakorlatban bölcsességben járni? 

A 12-15. igeszakasz arra az emberre utal, aki nem jár bölcsességben. Hogyan írják le 
a döntéseiket ezek a versek?  

Olvassátok el a Példabeszédek 2:20-at! Beszéljétek meg, mit jelent ez az igevers! 

A Példabeszédek 2. fejezete egy képet fest le arról, hogyan néz ki a bölcsesség a 
mi életünkben. A bölcsesség Istentől van és Tőle tudjuk azt elkérni, kutatva az Ő 
Igéjét, hogy növekedjünk ismeretben és értelemben. Ennek a fejezetnek az üzenete: 
a bölcsesség a jók útjára és az igazak ösvényeire vezet. A bölcsességet láthatjuk a 
körülöttünk lévő emberek példájából, hogy ők hogyan járnak.  

Nagyon fontos, hogy a helyes úton járjunk olyanokkal, akiknek ugyanaz az 
értékredjük és az Isten iránti szeretetük, mint nekünk. Szükséges, hogy bátorítsuk 
egymást és elszámoltathatóak legyünk.  

Ki van veled az úton? Ki az az életedben, aki szintén elfogadta Istentől a meghívást, 
hogy Vele járjon?  

Kik azok, akikkel a legtöbb idődet töltöd?  
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Még Mózesnek is szüksége volt emberekre, akik vele mentek és segítették. Ahogy 
olvassuk a történetét, látjuk, hogy Mózes segítőjeként Józsué bátorítás volt az ő 
számára. Józsuénak szintén erős volt az Istenbe vetett hite és elszántan követte az 
Urat. Neked is van egy „Józsué” az életedben?  

Ha igen, akkor mondd meg neki, hogy értékeled a bátorítását és az 
elszámoltathatóságot, ahogy segít bölcsességben járni az utadon! Ha nincs ilyen 
embered, imádkozz és kérd Istent, hogy mutassa meg, ki lehetne az!  

Hogyan tudjátok ti, mint Net Group, folytatni egymás bátorítását a TeenStreet+ után?  

Mielőtt elmentek a BA-re, imádkozzatok együtt a megosztott dolgokért! 

                           Big Adventure (Nagy Kaland)                                

Kezdd a Big Adventure-t imádsággal! Beszélj Istennel arról, ami a szíveden van és adj 
hálát azért, aki Ő! Amikor Jézus tanította az embereket imádkozni a Máté 6:9-ben, úgy 
kezdte az imáját, hogy dicsőítette Istent azért, aki Ő. Ez jó módja az imáink kezdésének.  

Ahogy olvassuk a 2Mózest, látjuk, hogy Izrael népe végre elhagyta Egyiptomot 400 év 
rabszolgaság után! A Fáraó elengedte a népet és Mózes kivezette őket a vagyonukkal 
és állataikkal együtt Egyiptomból. Lapozz a 2Mózes 13:21-22-höz és olvasd el, hogyan 
vezette Isten az Ő népét a pusztában töltött idő alatt! 

Mi volt az a két látható jel, amivel vezette őket? 

Biztosan elképesztő lehetett, hogy nappal felhő által, éjjel pedig tűzoszlop által mutatta 
nekik az utat Isten! Vezetett már téged így? Valószínűleg nem. Ez egy különleges mód volt, 
amit Isten választott, az Ő népe vezetésére, akkor és ott. Hogyan néz ki az Ő útmutatása 
ma? Hogyan vezet téged? Honnan tudod, hogy valóban Őt követed? 

Nézd meg néhány általános módját Isten vezetésének! Olvasd el a Zsoltárok 119:105-öt! 

A Bibliát gyakran említjük úgy, mint „Isten Szava” és „az Írás”. Ez az igevers milyen 2 
dologhoz hasonlítja a Bibliát?  

Óriási kincsünk van a Bibliában. Isten az Ő Szavát használja, hogy kommunikáljon velünk, 
és hogy segítsen megismernünk, hogy ki Ő. Isten az Ő Szavával vezet minket. Egy életen 
át Jézussal utazni azt jelenti, hogy olvassuk az Ő Szavát és engedjük, hogy az Ő irányítása 
alatt legyenek az értékeink, prioritásunk és döntéseink. Melyik az az egy igevers, ami 
segítségedre volt a Jézussal való járásodban? 
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Nézd meg egy másik módját Isten vezetésének! Olvasd el a János 14:15-21-et: 

„Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és 
más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét, 
akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok 
lakik, és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, 
és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok. 
Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én 
tibennetek. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, 
aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és 
kijelentem magam neki.” 

Jézus mondta ezt, amikor az utolsó vacsorán beszélt a tanítványaival. Elmagyarázta 
nekik, hogy mi fog történni, amikor visszamegy a mennybe. Jézus a Szentlelket mutatja be 
ezekben a versekben. Menj vissza és karikázd be azokat a szavakat, amelyek a Szentlelket 
jellemzik.  

Hogyan írja le ez az igeszakasz a Szentlelket és az Ő feladatát? 

A János 16:13 szintén a Szentlélek feladatáról beszél. Azt mondja: „de amikor eljön az, 
aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra.” A Szentlélek az útmutatónk; 
közelebb vezet Istenhez, segít imádkozni és megérteni Isten útjait.  

Szintén a Szentlélekről olvashatsz az ApCsel 1:8-ban, amikor Jézus ezt mondja:  

„De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 
Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.”  

Jézus ezt a tanítványainak mondta, de ma is aktuális. Megkaptuk a Szentlelket és a 
küldetést, hogy Jézus követei legyünk! Ahogy Mózest elküldte Isten, hogy kiszabadítsa 
Izrael népét a rabságból és szabadságra vezesse őket, úgy nekünk is van küldetésünk Tőle. 
A tanítványok voltak Jézus üzenetének tanúbizonyságai Jeruzsálemben (a városban, ahol 
éppen voltak), Júdeában (a tartományukban), Samáriában (a szomszédos térségben, 
akikkel ellenszenves viszonyban voltak) és mindenfelé, a föld végső határáig! A mi 
küldetésünk a közeli és távol lévő embereknek szól. Európában könnyebbség, hogy nem is 
kell messze földre menni, mert az ott élők közül sokan idejöttek. Sok ember, akinek a saját 
országában alig van lehetősége hozzáférni a Bibliához, most itt él Európában. Te lehetsz az 
első ember számukra, aki megosztja velük a Jézusban való reményt és ehhez nem biztos, 
hogy meg kell tanulnod egy másik nyelvet és még az országot sem kell elhagynod.  

Kihez küld Isten, hogy megoszd ezt vele? Ez kezdődhet egy beszélgetéssel a TeenStreet-
ről és arról, amit itt tanultál. Esetleg megoszthatod a saját történetedet, hogy hogyan 
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kezdted el az utazást Jézussal . Kérd Istent, hogy mutasson neked valakit, akiért 
imádkozhatsz, illetve kérd a segítségét abban, hogy hogyan oszd meg az Evangéliumot 
a jövő héten! Ez lehet egy barát, rokon, szomszéd. Írd le ide az illető nevét, akit eszedbe 
juttatott! 

Jézus a parancsolatairól is beszélt az utolsó vacsorán. Menj vissza a János 14 fentebb 
lévő szakaszához és húzd alá, amit Jézus az Ő parancsolatairól mond! Mit kér Jézus az őt 
követőktől a parancsolatait illetően? 

Az utazás Jézussal azt jelenti, hogy megtartod az Ő parancsolatait. (Amikor elbukunk és 
bűnánatot tartunk, akkor Ő megbocsát és folytathatjuk Vele az utunkat.) Amikor Jézus 
parancsolataira gondolsz, melyik jut eszedbe először? 

Talán a Máté 22:37-39-re gondoltál, ahol Jézus összefoglalja a legnagyobb parancsolatot. 
Keresd ki ezt az igehelyet! Mit parancsol Jézus az Őt követőknek?  

Hogy néz ki a gyakorlatban ennek a két parancsolatnak a megtartása? 

Ma arról beszéltünk a tanításon, hogy Isten elküldött minket. Általa elküldöttnek lenni egy 
utazás, ami célt ad az életünknek. Ez azt jelenti, hogy Isten vezet minket a Szentlélek által, 
az Ő Szava olvasásán keresztül és a parancsolatainak megtartásával az életünkben.  Arra 
küldött, hogy aszerint járjunk, akik Benne vagyunk, és hogy megosszuk az Ő üzenetét 
a szeretetről és a megbocsátásról. A mindennapjainkban gyakorlatban kell megélnünk 
ezeket. Ott ad nekünk feladatot, ahol éppen élünk. Nem kell várnod, hogy idősebb legyél 
ahhoz, hogy Isten használni tudjon. Eszköze lehetsz az iskolában, a munkahelyeden, a 
családodban, a közösségeidben és a gyülekezetben, hogy bemutasd, kicsoda Isten! Isten 
küldöttjének lenni nem helyszíntől függ. Ez egy mentalitás. Csatlakoztunk Istenhez abban a 
munkában, amit a világon végez! 

Most, hogy a végére értél ennek a Big Adventure-nek, mit jelent számodra, hogy „Isten 
elküldött”?  

Zárásként imádkozz és beszélj Istennel arról, amit a szívedre helyezett, amire elküldött! 

                                   Vissza a Net Group-hoz                                   

Ahogy elérkeztünk az utolsó napi közös időhöz, ossz meg a társaiddal:

3 kedvenc TeenStreet+ élményt,
2 dolgot, amit szeretnél elvinni magaddal (két dolgot, amit nem akarsz elfelejteni),
1 dolgot, amit beépítesz a mindennapjaidba, hogy segítsen emlékezni arra a 2 dologra, 
amit megtanultál.
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                                         Áss mélyebbre!                                        

Vessünk egy pillantást egy másik emberre a Bibliából, aki Istennel utazott! Amikor 
Jónás nevét olvasod, milyen kép ugrik be neked az ő utazásáról?  (Ha nem hallottál 
még Jónásról, van egy könyv az Ószövetségben, amit róla neveztek el és az ő 
történetéről szól. Nézd meg!) 

Jónás leginkább arról a hihetetlen dologról emlékezetes, ami akkor történt vele, 
amikor nem engedelmeskedett Istennek. Hajón utazott pont az ellenkező irányba, 
mint amit Isten mondott neki. Ekkor nagy vihar támadt és Jónást a tengerbe vetették. 
Nem fulladt meg, mivel egy nagy hal jött és lenyelte. Túlélt 3 napot a hasában, mielőtt 
az kiköpte volna a partra.  

Gyakran nem sok szánalom van bennünk Jónás iránt. Talán azért, mert a 
rajzfilmekben, amiket láttunk róla, egy szobaméretű halhasban hesszel, a 
„mennyezetről” lógó lámpával (a valóságban nem volt kényelmes vagy tágas). Vagy 
talán, mert nem engedelmeskedett és azt hisszük, hogy az ő helyében mi elsőre 
megtettük volna, amit Isten mondott.  

Mi volt az üzenet, amit Jónásnak „kézbesítenie” kellett? (Jónás 1:2)  

Melyik városnak kellett elmondani ezt az üzenetet? 

Itt a segítségünkre lehet egy kis történelem. Ninive az Asszír Birodalom egyik 
jelentőségteljes városa volt. Az Asszírok sok területet hódítottak meg a történelem 
ezen időszakában. ,,Ennek a kegyetlen rezsimnek a vezetői fizikai és pszichológiai 
terrorjukról voltak híresek, amit szabadon alkalmaztak ellenségeikkel szemben. A 
tudósok úgy vélik, hogy nagy valószínűséggel Jónás szülővárosa is egykor az asszír 
ostrom útjában állt. Tehát lehetséges, hogy látta saját családjának tagjait vagy néhány 
legjobb barátját megkínozva és kíméletlenül megölve a gonosz ninivei hordák által.” 
(-Priscilla Shirer)  

Most már egy kicsit többet értünk abból, hogy Jónás miért nem akart 
engedelmeskedni Istennek, amikor őt Ninivébe küldte. Jónás azt akarta látni, hogy 
Isten megbünteti az embereket. Nem akarta figyelmeztetni őket, hogy hagyjanak fel 
a bűneikkel. Igazságszolgáltatást akart látni, de aztán végül Jónás engedelmeskedett 
és elvitte az üzenetet Ninivébe. Nagy csalódására az emberek hittek neki, és 
megbánták rossz tetteiket.  

Mi volt Jónás reakciója, amikor látta a niniveiek bűnbánatát és Isten azt mondta, hogy 
nem bünteti meg az őket? (Jónás 4:1-3) 
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Hogyan jellemzi Jónás Istent? (4:2) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Néha, amikor az Ószövetséget olvasod, azt gondolhatod, hogy Isten nem kegyelmes, 
de itt van egy olyan ember, aki abban az időben élt, és úgy ír Istenről, mint irgalmas, 
könyörületes, késedelmes a haragra, telve van végtelen szeretettel és kegyelemmel. 
Ismerősen hangzik ez a leírás? Szerintem hallottuk már más ószövetségi szakaszban 
is. Isten ilyennek írja le magát a 2Mózes 34:6-ban. 

Hogyan jellemzi magát? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Hasonló módon jellemzi magát Isten 5 különböző helyen is az Ószövetségben 
(4Mózes 14:18; Nehémiás 9:17; Zsoltárok 86:15; Zsoltárok 103:8; Jóel 2:13) 

Isten ezen jellemvonásai közül melyik érintett meg most téged leginkább?  

Hogyan láttad Istennek ezen tulajdonságait az életedben? 

Jónás tudta, hogy Isten kész és akar megbocsátani és nem akarta, hogy 
megbocsátást nyerjenek azok az emberek, akik olyan sok fájdalmat okoztak. Néha 
Istennel az utunk nehéz helyekre visz. A Vele való járás nem jelenti azt, hogy nem 
találkozunk nehézségekkel. Engedelmeskedni időnként nagyon kemény dolog. 
Ahogy Isten munkálkodott a niniveiek életében és látták az Ő kegyelmét válaszul 
a bűnbánatukra, úgy Jónást is formálta. Ismerte a fájdalmat Jónás életében és 
a keserűséget a szívében. Törődött vele annyira, hogy a felszínre hozza ezeket. 
Az ehhez hasonló utazások csiszolnak bennünket, lehetőséget adva bizalmunk 
mélyítésére Istenben, a kihívások közepette. Tökéletlen világban élünk, ahol sok 
nehézség, csalódás ér és vannak olyan pillanatok, amikor nem értjük, miért történnek 
dolgok. De az ilyen pillanatokban Isten ott van melletted. A Szentlelke benned van és 
az Ő jelenléte elég lesz ahhoz, hogy túlláss a legnehezebb időkön is.  

Mondj el Istennek bármit, ami a szíveden van! 
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5. Ünnepeljük az utazást   
                                            NET Group                                              

Üdv ismét a Net Group-ban! Egy játékkal fogunk kezdeni. Tegyetek ki 
különböző dolgokat a zsebetekből, tárcátokból, táskátokból! Közösen 
próbáljatok belőlük olyan magas tornyot építeni belőlük, amilyet csak 
tudtok! Versenyezzetek a többi Net Group-pal, hogy kié a legmagasabb! 4 
percetek van rá. 

Osszatok meg egymással egy jó és egy nehéz pillanatot az elmúlt pár hónapból, ami 
az augusztusi TeenStreet+ óta történt. 

Hogy haladsz az utadon Jézussal? Mi volt pozitív és mi volt kihívás? 

Mi volt az a ma hallott üzenetből, amire emlékezni akarsz? Miért ez emelkedett ki neked? 

                              Big Adventure (Nagy Kaland)                                  

Itt az ideje a Big Adventure-nek! Tudod hogy működik, kezdd úgy, hogy beszélsz 
Istennel! Beszélj Vele bármiről, ami most a szíveden van. Kérd a segítségét, hogy 
nyitott szívvel tudj ma tanulni Tőle és az Ő Szavából. 

A TeenStreet+ alatt Mózes útjáról tanultunk. Olyan jó, hogy ilyen őszinte a Biblia! 
Olvastunk csodálatos dolgokat, amiket az emberek az útjukon tettek, illetve tanultunk 
a hibákból, amiket elkövettek, ahogy visszamentek Istenhez bűnbocsánatért és 
folytatták útjukat. 

Ma Józsué könyvéből fogunk olvasni. Gyors összefoglaló… Mózes meghalt és az új 
vezetőt Józsuénak hívták. Józsué szerette az Urat. Mózes asszisztenseként szolgált 
és őt választotta Isten, hogy vezesse népét Mózes halála után. A könyv elején a 
nép befejezte a pusztai vándorlást. Végre bemennek az Ígéret Földjére és elkezdik 
felépíteni otthonaikat. Az első lépés, hogy átkeljenek a Jordán folyón. Nincsenek 
hidak, sem hajóik, hogy átkeljenek cuccaikkal és állataikkal együtt. A Józsué 3:15-ből 
tudjuk, hogy aratási idő volt és a folyó túláradt, úgyhogy nem egy kis patakról van szó.  

Amikor Izrael népe elindult Egyiptomból, milyen csodát végzett Isten a Vörös-tengernél? 
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Nem gondolom, hogy valaha elfelejtették ezek az emberek azt a pillanatot, amikor 
száraz lábbal két vízfal között átkeltek a tengeren! Valószínűleg jópárszor elmesélték 
a történetet gyermekeiknek a pusztában töltött 40 év alatt. Nos, itt volt az idő, hogy 
egy újabb víztömegen átkeljenek és Isten megtette ugyanazt a csodát az új generáció 
számára, így ők is a saját szemükkel látták! A folyó kettévált és átsétáltak a száraz 
talajon! Egy új szakaszhoz értek az Istennel való útjukban, aki azzal a híres csodával 
kezdte, amiről a szüleik és a nagyszüleik beszéltek.  

Olvasd el a Józsué 4:1-7 igeszakaszt! 

Mire szólította fel Józsué ezt a 12 férfit? 

Mi volt a kövek szerepe? (6-7. vers) 

Tehát fontos emlékezni arra, hogy mit tett Isten és az Ő hűségére. Oltárt építettek, 
hogy minden alkalommal, amikor ránéznek, emlékezzenek arra, mit tett Isten azon a 
helyen. Emlékezni tudtak, hogyan gondoskodott róluk és vezette őket. 

Szerinted miért fontos emlékezni? 

Tehát fontos emlékezni arra, hogy mit tett Isten és az Ő hűségére. Oltárt építettek, 
hogy minden alkalommal, amikor ránéznek, emlékezzenek arra, mit tett Isten azon a 
helyen. Emlékezni tudtak, hogyan gondoskodott róluk és vezette őket.

Az utunkon, ahogy Mózesén is, lesznek elképesztő és átlagos pillanatok, valamint 
nehéz időszakok. Jöhetnek kísértések, hogy elfelejtsük Isten erejét, hűségét és 
szeretetét, amikor sok a kihívás, de olyankor különösen szükséges emlékeznünk. 
Ma arról beszélünk, hogy megünnepeljük az utazást. Ma lehetőséged van arra, 
hogy visszanézz és emlékezz, mit tett Isten a TeenStreet+ előtt, alatt és után. A 
megemlékezés egy módja Isten dicsőítésének, a hálaadásnak és így engedjük, hogy 
épüljönk a hitünk, ahogy Isten hűségének emlékére gondolunk. 

Szóval szánjunk pár percet arra, hogy elkészítjük a saját kőkupacunkat hogy 
emlékezzünk és megnevezzük azokat az utakat, ahol Isten hűséges volt. Rajzolj ide 
egy kőkupacot! (Nem kell nagyon művészinek lennie; rajzolhatsz oválisokat egymás 
tetejére.) Írj bele minden egyes kőbe egy emléket, amikor láttad Isten hűségét! 
Milyen módon válaszolt már az imádra? Mik történtek, amik lehetővé tették, hogy 
többet tanulj Istenről? Ezek lehetnek nagy vagy kis dolgok, de olyan pillanatok, 
amikben Isten hűségét láttad. Melyik igeversek segítettek a tanulásban és annak 
megértésében, hogy kicsoda Isten és bátorítottak a hitedben? 

Szánj pár percet arra, hogy megköszönöd Istennek a hűségét és kéred, hogy segítsen 
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emlékezni a tetteire! (Ha még nem jársz Jézussal, keresd meg a Coach-odat és kérd, 
hogy ossza meg veled, hogyan címkézett meg egy pár követ az útjáról! Megkérheted, 
hogy osszon meg többet abból, hogy mit jelent Jézussal utazni.) 

                               Vissza a Net group-hoz                                  

Mutasd meg a többieknek a köveket, amiket rajzoltál és ossz meg egy párat, hogy 
mit képvisel! (Ha még nem követed Jézust és most kezdtél el Istenről tanulni, nagyon 
örülünk annak, hogy itt vagy! Rendben van, ha nem veszel részt ebben. Hallgasd 
meg, amit a többiek írtak, ahogy ők látták Isten hűségét.) 

Imádkozzatok együtt a csoporttal! Osszatok meg imakérést és valamit, amiért hálásak 
vagytok Istennek! Adjatok hálát Istennek azért, ahogyan megmutatta a hűségét! 

                                       Áss mélyebbre!                                        

Tudtad, hogy Mózes írta az egyik zsoltárt?! Menj a 90. zsoltárhoz, és olvasd el, mit írt! 
Hogyan tudott Mózes kitartani, elviselni és szeretni az embereket 40 éven át a forró 
sivatagban? Igazán nagy kihívás lehetett néha azt tenni, amit Mózes tett! 

Van valaki az életedben, akivel néha nehezedre esik együtt lenni? Mózes tudná, 
hogyan érzel. Több ezer ember morgott rá. 

1. vers:  

Hogyan írja le Mózes Istent az 1. versben?  

(Gondolj mindarra, amit egy otthon képviselni hivatott - család, közösség, pihenés, 
étkezés - a biztonság, a pihenés és a gondoskodás helye.) 

  Ahogy a zsoltárt olvassuk, láthatjuk, hogy Mózes mindenért Istenre 
tekintett! Ha az egész fejezetet egyetlen versben akarnánk összefoglalni, akkor az 
így hangozhatna: ,,Ki tudok tartani a sivatagban, mert az én Istenem mindent megad 
nekem, amire szükségem van”! (Dávid hasonlót mondott a 23. zsoltár 1. versében: 
,,Az Úr az én pásztorom, semmi másra nincs szükségem”).    

A mi Istenünk azt akarja, hogy menjünk hozzá mindennel, amit hordozunk. Mózesnek 
volt egy élete nagy magasságokkal, ijesztő mélypontokkal és mindennel, ami a kettő 
között volt. Ebben a zsoltárban Isten elé vitte az érzéseit ... nekünk is ezt kell tennünk.  
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Olvasd el a 12. verset!  

Mit kér Mózes Istentől?  

Másképpen is nézhetjük - mit mond Mózes, mi jön Istentől?  

Mózes azt várja Istentől, hogy tanítsa őt. Istentől akar tanulni - úgy akarja látni a 
napjait és az életét, ahogyan Isten látja. A bölcsesség Istentől származik.  

 

Most olvassuk el a 14. verset! 

Honnan jön a megelégedettség? Honnan jön az öröm?  

Olvasd el a zsoltár utolsó versét! Olvasd el néhányszor - annyira jó! Ez egy nagyszerű 
vers arra, hogy egy Istenhez intézett imává alakítsuk. 

Mózes azzal kezdi az éneket, hogy Isten az otthona, a mindene. Azzal fejezi be a dalt, 
hogy Isten kegyelmét kéri - minden, amit tesz, Isten által történik. 

Mózeshez hasonlóan írd meg a saját zsoltárodat! Zsoltárt írni olyan, mint egy 
imát vagy éneket írni Istennek. Mondd el neki az érzéseidet (a szomorúakat és az 
örömtelieket), írd le, hogyan láttad, hogy Ő hűséges, mondd el neki a kétségeidet, 
kérd a segítségét, emlékezz arra, hogy ki Ő, és mondd el az ígéreteit, amelyekre 
igényt tartasz! 



Érj utol, ha tudsz! Ellenőrző lista
Húzz ki minden egyes állomást a feladat elvégzése után. Mind az 5 ál-
lomáson végig kell menned. A 6. állomást kell utoljára teljesíteni.  

1. ÁLLOMÁS: Hol vagy Te a Világban?  
Beszéljetek róla: Szerinted milyen szükségek vannak  ebben  a régióban? Például: 
szegénység? emberkereskedelem? természeti katasztrófák? valami más? Hogyan 
tudnál te ott változást hozni?

2. állomás: Elveszve a tolmácsolásban!
Beszéljetek róla:  Milyennek találtad a feladatot? Mit tanultál a nyelv fontosságáról?

3. állomás: Áll vagy térdel? 
Beszéljetek róla: Hogyan érzed ettől most magad? Kényelmetlenül, ijedten, 
izgatottan, boldogan? Más attól, mint amihez hozzászoktál? Láttad Istent a dicsőítés 
különböző formáiban? Mit árul ez el rólad? Istenről?

4. állomás: Szagold – kóstold!
Beszéljetek róla:  Mit gondolsz?  Kóstoltál már ehhez hasonlót korábban? Megpróbálta 
az ízlelőbimbóidat? Ez jó vagy rossz dolog? Mit gondolsz a kézzel való evésről?

5. állomás: Táncolunk?
Beszéljetek róla:  Milyennek találtad ezt a feladatot? El tudod képzelni, mint eszközt 
vagy módot az evangélium megosztására? Nehéz volt megtenned? 

6. állomás: Mélyülj el! Kiértékelés
Keressetek egy csendesebb helyet a csoportoddal és mélyebbre hatóan 
beszélgessetek az elvégzett feladatokról!   
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NAMED (KOTTA) - TEENSTREET DICSŐÍTÉS
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RAG - Gyűjts és adj 
A RAG egy támogatásgyűjtő alkalom a TeenStreeten. Minden TeenStreet előtt és 
alatt egy jó célra gyűjtünk támogatást, általában OM-en belül, ami pozitív hatással 
lesz az Európában és azon túli fiatalokra. A pénzt a RAG futóversenyünkön vagy 
egyéb tevékenységeken keresztül gyűjtjük a hét során. 

RAG projektek 2021-ben 
TeenStreet világszerte! 
Olyan korban élünk, amikor a 
világtörténelem legnagyobb számú 
menekültjét tartjuk számon. Ezek azok az 
emberek, akik háború és éhínség miatt 
hagyták el otthonukat, és sokan közülük 
menekülttáborokban várakoznak, egy 
jobb jövő reményében. A menekültek 
között tinédzserek is vannak. Gyakran 
szüleik nélkül menekültek el otthonról. A 
táborokban sok program van a kisgyerekek 
és a fiatal anyukák számára. És ez 
nagyszerű! A tinédzserek számára azonban 
semmit sem szerveznek. Nincs jövőjük és 
nincs semmi dolguk. Az az álmunk, hogy 
elkezdjünk a menekült tizenévesek számára 
TeenStreet táborokat szervezni. Kifejezetten 
nekik szóló TeenStreet programot létrehozni, 
hogy figyelmet szenteljünk nekik, ezáltal 
reményt, és ízelítőt adunk nekik Isten 
Királyságából szórakoztató programokon 
keresztül. 

Iskolák Malawiban 
Malawi északi részén már van 2 iskola a 
szülők nélküli gyermekek és tizenévesek 
számára. Egy harmadikat is tervezünk, 
és ehhez szeretnénk anyagi forrásokat 
gyűjteni. Ez az egyik legszegényebb hely az 
országban, és ezek az iskolák nagy változást 
jelentenek. Az iskolában 12 különböző 
osztály van, továbbá mezőgazdasággal, 
ifjúsági munkával és sporttal is foglalkoznak. 
A projektben keresztények és muszlimok 
vesznek részt, és közösségeket építenek 
közöttük, ahol lehetőségük van arra, hogy 

megéljék a hitüket. Mindössze 1 euróért 
egy egész hónapig etethetsz egy gyermeket. 
Jelenleg körülbelül 600 gyerek jár ezekbe 
az iskolákba - segítsünk, hogy mi legyünk a 
változás. 

Észak-India 
Indiában a lakosság 96%-ához alig vagy 
egyáltalán nem jut el az evangélium. 
Az ottani emberek vágynak arra, hogy 
megtanuljanak angolul, mert a nyelv egy 
olyan eszköz, amely segíthet nekik kilépni 
a szegénységből. Új-Delhi és Moradabad 
azok a helyek, ahol láthattuk, hogy az angol 
nyelvű bibliaolvasás révén az emberek 
megismerték Krisztust. Hívők kis közösségei 
alakultak ki, és hitükkel igyekeznek minél 
több indiait elérni Krisztusért. 

Sport Bangladeshben 
Annak ellenére, hogy a kormány oktatási 
minisztériuma nem támogatja a sportot, 
a fiatalabb generáció körében óriási az 
érdeklődés a labdarúgás, a krikett és a 
röplabda iránt. A sporttevékenységeken 
keresztül szeretnénk befektetni ebbe a 
generációba, és nemcsak azt adni nekik, 
amit kérnek, hanem azt is, amire szükségük 
van - az evangéliumot. Ők a sportot keresik, 
mi pedig lehetőséget kínálunk nekik arra is, 
hogy csatlakozzanak Isten hozzájuk vezető 
útjához. Kis csoportokban megtanulnak 
különböző módokon csapattá válni, és 
remélhetőleg Jézussal együtt folytatni az 
útjukat. 



Folytasd az utazást… 
Az utazás a TeenStreet+ befejezése után is folytatódik. Szeretnénk 
 bátorítani és kihívást állítani elétek, hogy osszátok meg másokkal mindazt, 
amit tanultatok és tapasztaltatok! Ne feledjétek, hogy Isten céllal küldött és 
bízott meg benneteket. 

Íme egy egyszerű módszer arra, hogy a nem hívő barátaiddal vagy 
 családtagjaiddal bibliatanulmányozást folytass, és néhány javasolt rész a 
remény üzenetével. 

Lépések:  

1. Olvassunk el és gondolkodjunk el a Biblia egy szakaszán / történetén.  

2. Gondolkodjatok el és beszéljétek meg együtt ezeket a kérdéseket (egyenként):  

• Mit TANÍT nekem ez a szakasz Istenről?  

• Mit ÁRUL EL nekem ez a szakasz az emberekről? (cselekedetek, magatartás, 

gondolatok, stb.)  

• Mit MOND nekem ez a szakasz arról, hogy miben legyek ENGEDELMES és mit 

KERÜLJEK?  

• Hogy TANÍThatom ezt meg másoknak?   

3. Záró ima 

Javasolt részek a NEM-hívőkkel való tanulmányozáshoz (a remény történetei):   

3. Remény az elutasítottak számára: Lukács 7:36-50  

4. Remény a nem hívők számára: Lukács 18:9-17  

5. A remény megváltoztatja a dolgokat: Lukács 18:18-30 és 19:1-10  

6. A remény megbocsát: Máté 18:21-35  

7. Remény a halálon keresztül: Lukács 22:66-23:25 és 23:32-43  

8. A remény feltámadt a halálból: Lukács 24:1-20  

9. A remény vár rád: Lukács 15:11-32  
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10. TeenStreet Bolt

NAMED nagyméretű uniszex póló 22.99€

TeenStreet 2021 hosszú ujjú uniszex póló 26.99€

TeenStreet 2021 sapka 12.99€

TeenStreet 2021  
uniszex melegítő nadrág 39.99€

  15% KEDVEZMÉNY ÉS  

INGYENES SZÁLLÍTÁS   

Használd az IAMNAMED21 
kupon kódot a fizetésnél!

www.teenstreet.life/shop
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Jegyezd meg a dátumot... 

TeenStreet 2022 

Offenburgban 
július 29-augusztus 5. 


