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SZENTLÉLEK
SZEMINÁRIUM
"János csak vízzel ,  de t i  Szentlélekben
fogtok megkeresztelkedni . "  (Apcsel  11,16)

Missziós központ
1116 Budapest ,  Fehérvár i  út
168–178.  C lépcsőház,  
fsz 35.  (170-es csengő.)

HELYSZ ÍN IDŐPONT
2022 szept.  29 -  dec.  9,
csütörtökönként:
18:30 -  21:00

ELŐADÓK

JELENTKEZÉS

Érdeklődni  és je lentkezni  a
szentlelekszeminarium@gmail .com  emai l  c ímen vagy
06-20/374-9019 -es telefonszámon lehet.  
Jelentkezési  határidő :  szeptember 18 (vasárnap)



MI IS AZ A
SZENTLÉLEK
SZEMINÁRIUM?

Ernst Sievers atya  ennek a szemináriumnak megálmodója.
Ő az ugandai  kar izmatikus közösség és képzőközpont
vezetője.  Mikor megismerkedett  a Szentlélekben való
megújulással ,  úgy érezte ,  missziós munkáját  tel jesen erre
kel l  építenie.  Kidolgozott  egy több hetes le lk igyakorlatot
( le lk i  szemináriumot) ,  amely het i  egy tanításból  és otthoni
(naponkénti)  bibl ia i  e lmélkedésekből  ál l .  

A szeminárium témái:  Isten atyai  szeretete ,  a  bűn,  a
megváltás,  Jézus mel lett i  döntés,  a Szentlélek szerepe,
tanítványság,  küldetés az egyházban.. .

"A szeminárium bátorítást  kíván nyújtani ,  hogy merjed
tel jes szívvel  élni  az evangéliumot ,  merjél  h inni  Isten
határtalan szeretetében. . .  merjél  h inni  abban,  hogy a
keresztény élet  győzelmes élet  (Jn 8 ,32;  6 ,47) ,  örömtel i
é let  (Jn 15,14;  17,13) ,  erővel  tel i  é let  (2Kor 12,10).  Ez az
evangél iumi hit  az egyet len orvosság a mai  kor
betegségeire:  a szorongásokra,  reménytelenségre,
erőt lenségre és közömbösségre.  Aki  szívébe fogadja a
Szentlelket ,  annak személyisége csodálatos módon
kibontakozik és betel jesül .  Isten teremtői  szándékát
valósít ja  meg,  aki  kezdettől  fogva Fiához,  Jézushoz akar
hasonlóvá tenni  mindenkit  (Róm 8,29). "
(Katona István atya)

A témák egymásra épülnek,  ezért  kér jük csak,  akkor
jelentkezz,  ha előreláthatólag minden alkalmon ott  tudsz
lenni  és még nem voltál  korábban i lyen szemináriumon.


