
 

 

Hogyan használd a Satisfied füzetet?

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

Most megtaníthatod a Satisfied 
füzet használatát. 

Íme egy találós kérdés: hitünk melyik alaptanítása olyan fontos, hogy a 
cru.comm első három tanulmánya között helyet kapjon, a LifeConcepts öt to-
vábbvezető leckéjéből kettő erről szóljon, Az Iránytű két leckét tartalmazzon 
róla, és minden nyári táborban, stint-en, a munkatársi jelentkezés során elő-
vegyék, és évente (sőt félévente) előadástéma legyen a heti alkalmon? Sza-
bad a gazda? A válasz a Szentlélekkel teljes élet! 

 

Ki a Szentlélek? Mit kínál a hívőknek? Mit jelent megtelni Szentlélekkel? Pa-
rancsol-e Isten valamit a Szentlélekkel kapcsolatban? Ígér-e valamit? Minden 
hívőnek tudnia kell a válaszokat ezekre az alapvető kérdésekre, ha szeretné 
megtapasztalni azt az életet, amelyet Isten szán neki. 

Még Bill Bright is – aki pedig arról volt híres, hogy rendkívül a szívén viselte az 
evangélium ügyét – úgy vélte: fontosabb a Szentlélek szolgálatát elmagyaráz-
ni a hívőknek, mint az evangéliumot a nem hívőknek. Vajon miért? Azért, 
mert tudta, hogy a Szentlélekkel teljes hívők bizonyságot fognak tenni a hi-
tükről, és akkor még többen ismerhetik meg Krisztust. A keresztények számá-
ra alapvető norma, hogy Szentlélekkel betelve éljenek. 

A közelmúltban készült el egy új eszköz, amelynek segítségével tanítványaid is 
könnyen elmagyarázhatják bárkinek a Szentlélek szolgálatát. Ez a Satisfied 
című füzet. Érdemes elsajátítanotok a használatát, mert remek kis eszköz! 

A következőkben (valamint az Additional Resources című részben) a füzet 
használatáról lesz szó. Nyomtasd ki ezeket a segédanyagokat, és ezeket vé-
gigkövetve magyarázd el tanítványodnak a füzet használatát. Ezután minden-
képpen biztosíts lehetőséget az alkalmazásra is – nyilván vannak olyan diákok 
a mozgalomban, akik még nem tudják, hogyan teljenek meg Szentlélekkel. 
Beszélj meg valamelyikükkel egy találkozót, amelynek keretében  
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