
X. Lelkes Napok (2018.): Életre hívsz 

 

Életre vagyunk elhívva! 

Keressük Isten érintését, hogy életre keltsen. Vársz valakire, aki kézen fog, és kivezet az életre, a rejtekből a fényre? 

Jézus éppen ezért jött, hogy megmutassa az utat az Atyához. Mindent odaadott, csak hogy Veled kapcsolatban 

lehessen. Új szövetség vár rád: Aki teremtett, Annak jelenlétében teljesen szabad lehetsz, önmagad lehetsz, teljes 

lényeddel összhangban. Isten terve, hogy elpárologjon minden adósság, félelem, függőség. Isten nem a hibáidat 

akarja felnagyítani, hanem éppen Ő az, aki eltakarja a szégyenedet, és kivezet a szabadságra. Segít felfedni, hogy a 

mindennapjaidban mi szól az életről. Már a szavával életre kelt, meggyógyít és átformál. 

Hogyan lehetséges mindez? Isten Szentlelke által! Hiszen Ő keltette életre Jézus Krisztust is. A Szentlélek melletted 

áll, és szívesen kibontakozik benned is, hiszen Ő teremtett. Segít, hogy képes legyél szeretetet fogadni és adni, hitet 

támaszt, tudsz örülni Istennek, és Lélek szerint járni. Van sok gyümölcse és ajándéka, főleg a szeretet, de egészen 

rendkívüliek is, mint a nyelveken szólás, prófétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, bölcsesség, vagy a teljes hit. 

Hagyd, hogy Ő vezessen, és akkor szívedben új tűz ég, már nem számít, hogy mit gondol a világ. Kulcsot kapsz 

szívekhez, miközben bátran úszol árral szemben is. Egyedivé tesz, változatos ajándékokat ad, egyedi küldetésre hív, 

sokszor sokféleképpen áradt ki, és számos ébredést hozott már el. Lesz okod teljes szívből ujjongani és táncolni. 

Mindeközben egyáltalán nem egy révült állapotról beszélünk. A Szentlélektől a józanság Lelkét kaptuk. A szeretet és 

az erő Lelkét. Jézus szavai szerint erő tölt majd el minket a magasságból. 

A tizedik Lelkes napok táborban a tábor névadóját, a Szentlelket ünnepeljük. Árasszon el, töltsön el, teljesedjünk be 

mindnyájan Isten Szent Lelkével! 

 

Sok szeretettel várunk a tizedik, 2018-as Lelkes Napok táborba! Táborunknak idén is célja, hogy Jézussal és a 

Szentlélekkel személyesen találkozzunk, és behívjuk Őket az életünkbe, hogy élő kapcsolatunk legyen az Atyával. 

A Lelkes Napok a Katolikus Karizmatikus Megújulás ifjúsági tábora 15-25 évesek számára*. Számíthatsz érdekes, 

interaktív gondolatébresztő délelőttökre, kiscsoportos beszélgetésekre. Délutánonként választhatsz műhelyek, 

mozgós, sportos, vagy éppen csendes, feltöltődős programok közül. Emellett önkifejezésre, ismerkedésre, mély 

személyes beszélgetésekre, vagy akár játékra, vetélkedésre is nyílhat lehetőséged. A dicsőítő-közbenjáró imaesteken 

pedig különösen is jó alkalom kínálkozik arra, hogy találkozz az élő Istennel. 

Ha szeretnél többet tudni a táborról, vagy rólunk, nézz szét a honlapunkon - www.lelkesnapok.hu , és gyere el, hogy 

személyesen is megtapasztald. 

 

Idén két tábor közül is választhatsz. Mindkettőnek ugyanaz a korhatára, a témája, a hossza, az atmoszférája. 

 Július 9-14.: Zichy kastély, Vajta, Petőfi S. utca 562. Térkép: http://tinyurl.com/maurjpq 

A szálláson részben emeletes, részben földszintes ágyak lesznek, ágyneművel. Két épület van, az egyik a kastély, ahol 

minden program zajlik, 6-8 fős szobákkal, illetve néhány perc séta távolságra a Marana Tha elnevezésű szállás, 6-8 

emberenként privát fürdőszobával. Szabad program idején sokféle sportlehetőséget is találsz: kosárlabda-, 

strandröplabda- és focipálya, medence, pingpong-, billiárd- és csocsóasztal. A tábor ára: 32 500 Ft, előleg 10 000 Ft. 

 Július 29 – aug. 3.: Kadarkút Táborpark, Kadarkút-Vótapuszta, Vóta kastély. http://tinyurl.com/n3qswrk 

Két féle faház közül lehet választani, ennek megfelelően a tábor ára is változik: az egyik típus (28 000 Ft) valamivel 

jobb minőségű szállást jelent, mint a másik típus (24 000 Ft). Sátrazásra is van lehetőség (20 000 Ft). A fő programok 

egy igen tágas faépületben zajlanak, széles színpaddal. Sokféle sportlehetőség van: strandröplabda- és focipálya, 

drótkötél átcsúszópálya, játszótér, akadálypálya. Az egész terület egy nagy fás liget, benne sok kis pavilonnal.  

 

Jelentkezz és utald át az előleget június 18-ig Vajtára vagy július 8-ig Kadarkútra a www.lelkesnapok.hu oldalon, 

vagy a www.facebook.com/lelkesnapok oldalon, vagy a lelkesnapok@gmail.com email címen! 

A táborban csak az első naptól kezdve lehet részt venni. A hét tetszőleges napjáig maradhatsz - mi azért javasoljuk, 

hogy végig maradj ;) Várunk 2017. július 9-14 közt Vajtán, vagy júl. 29 – aug. 3 közt Kadarkúton a 10. Lelkes napokon! 
 

*A Lelkes napokra 15-25 éves résztvevőket várunk. Fiatalabbak, 11-15 évesek számára a Tini Lelkes Napok táborunkat ajánljuk június 28 – július 1-én Tahiban, illetve 6-10 éveseknek a 

Mini Lelkes Napok napközis jellegű táborunkat augusztus 6-10 között Budapesten, melyről bővebb információt ugyancsak a www.lelkesnapok.hu oldalon találsz. Idősebbek számára 

pedig a Nyolc Boldogság Közösség ifjúsági táborát ajánljuk, a Tábor Hegyi Napokat: http://nyolcboldogsag.hu/2018/04/17/tabor-hegyi-napok-2018/ 
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