
Lelkes Napok 2019.: Lépj be a valóságba 

 

Kaptál már meghívót különleges utazásra, nagy kalandokra, vagy hogy lépj be egy új világba, légy része a legendának, 

kezdj álmodni. A sok utazás, világ és álom közül melyik a valóság? 

Magad körül szétnézve időnként lehetőségeket, barátokat és reményt látsz, máskor csak viharfelhőket, 

konfliktusokat és nehéz jövőt. Melyik a valóság? 

Magadra nézve szépítheted a valóságot, vagy éppen alábecsülheted magadat. Fontos kérdés, hogy mi az igazság 

rólad, és hogy milyen erők irányítják valójában a sorsodat. 

"A valóság Krisztusban van." (Kol 2,17) 

Jézus azért jött, hogy megnyissa a szemünket, és lássunk. Hogy megpillantsuk az Atyát, Jézust és a Szentlelket, ahogy 

a Mennyben boldogságban élnek, és örömüket meg akarják osztani veled. Jelenlétükben szabadság van, helyreállás 

és kiteljesedés. Isten fénye áttör minden sötétséget, és elűz minden árnyat. Jézus belép a világunkba, és bejelenti, 

hogy Isten országa megérkezett teljes dicsőségével, életbe lépnek igazságai, és minden más erejét veszti. Akármi is 

tűnt értékesnek és hatalmasnak, a valóság mégis az, hogy Isten országa a legértékesebb, leghatalmasabb, bárkit 

életre kelt, és nagy lendülettel terjed az emberek között, jelek és csodák kíséretében. Ez az igazi valóság. A Szentírás 

láthatóvá teszi ezt a világot, Jézus pedig pontosan e szerint cselekszik. 

"A valóság Krisztusban van." (Kol 2,17) 

Meghívunk, hogy lépj be a valóságba. Tudd meg az igazságot Rólad, és Istenről. Talán az élet nem is azokról a 

küzdelmekről szól, amiket eddig gondoltál. Talán nem is annyi vagy, amennyit eddig láttál magadból, hanem sokkal 

több annál, talán sokkal nagyobb dolgokra hivattál, mint amit eddig feltételeztél. A Szentírás meghív, hogy a Lélek 

szerint járjunk. A Szentlélek arra indít, hogy mi is lépjünk Vele, ahol Ő jár. A Szentlélek nem illúziókat és ábrándokat 

épít, hanem a cselekedetekben, az itt-és-mostban vár. Jézus azt ígéri, hogy a valóságba lépés nem a kiábrándulás 

pillanata lesz. Jézus azt hirdeti, hogy ami éppen történik, az Isten országának győzelemre jutása, még ha sok minden 

igyekszik is ezt az igazságot elhomályosítani, és ezzel ellentétes káprázatokat kelteni. Jézus megtestesült azért, hogy 

a való világban Vele találkozhassunk, bátran lépjünk ki a falak mögül, találjunk rá önmagunkra, és kezdjünk el élni. 

Amikor a Földön járt, akkor megvalósultak végső álmaink, hogy van igazság, van irgalom, és van feltámadás. Ma is 

ezekkel vár minket Jézus: Őt követve megérkezhetünk az Ő győzelmébe. Az idei Lelkes napokon lépjünk be az igazi 

valóságba! 

"A valóság Krisztusban van." (Kol 2,17) 

 

Sok szeretettel várunk a 2019-es 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. Az idei témánk 

fókuszában a szellemi valóság és a szellemi harc állnak. 

 

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. 

• Július 22–27.: Miskolc, Jezsuita Kollégium, Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. https://tinyurl.com/yyxml6p6  

http://www.lelkesnapok.hu/
https://www.google.com/url?q=http://tinyurl.com/maurjpq&sa=D&ust=1493731711306000&usg=AFQjCNFVyLm_P9EH0ViZCUpUyZcaI3zN4w
https://tinyurl.com/yyxml6p6


A Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc Avas városrészében, a város szélén található, gyönyörű kilátással a 

hegyekre. Az épületek között található a gimnázium, egy templom, ebédlő, tornacsarnok, kollégium kápolnával. 

Mindezek tágas udvarokat ölelnek körbe, melyek között van füvesített, illetve gumival borított udvar is. Év közben a 

terület gimnáziumként üzemel, sportpályával és különféle sportlehetőségekkel. 

 

A táborok ára: Miskolcon 29 500 Ft, előleg 10 000 Ft. 

Vajtán a tábor részvételi díja a választott szállás típustól függ. 6 és 8 ágyas szobákban a teljes időtartamra 35 000 Ft, 

4 ágyas szobában 43 500 Ft, de ha szállásként sátrat hozol magadnak, akkor csak 21 000 Ft. Előleg: minden esetben 

10 000 Ft. 

 

Jelentkezz és utald át az előleget június 21-ig Vajtára vagy július 5-ig Miskolcra 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 2019. július 8-13 közt Vajtán, vagy júl. 22 – 27. közt Miskolcon a 11. Lelkes napokon! 
 

*A Lelkes napokra 15-25 éves résztvevőket várunk. Fiatalabbak, 11-15 évesek számára a Tini Lelkes Napok táborunkat ajánljuk június 23 – 26-án Csobánkán, 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/2019/01/19/tabor-hegyi-napok-2019-imara-fel/ 
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