
Pünkösd 
2017 



Megújulás! 

Január: megújulás az imádságban… Dániel 

Február: megújulás az igeolvasásban… Jósiás 

Március: megújulás Isten keresésében… Ászáf 

Április: megújulás a kereszt üzenetében… Pál 

Május: megújulás a szolgálatban… Péter 

Június: megújulás a karizmákban… Timóteus 



„Amikor Isten Fiát 
szenvedélyesen imádjuk 

lélekben és igazságban, Isten 
dicsősége leszáll a 

gyülekezetre.” 
 



Megújulás 
a karizmákban… 



1Tim 4:14-15, 2Tim 1:6 

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi 
ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének 
kézrátételével. 

Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy 
előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 

 

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az 
Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele 
által van benned. 



A kegyelmi ajándékokról (karizmákról): 

Hisszük, hogy a kegyelmi ajándék 

Istentől kapott képesség, 

amit a Szentszellem ad a hívőknek, 

abból a célból, 

hogy a hívő ember 

a Szentszellem erejéből fakadó szolgálat 

csatornájává legyen, 

amely által a gyülekezet 

mennyiségileg és minőségileg növekszik. 



A kegyelmi ajándékokról (karizmákról): 

Hisszük, 

hogy Istennek szolgálni 

csak akkor tudunk, 

ha gyülekezetünkben 

működnek a kegyelmi ajándékok. 

Hisszük, 

hogy minden kegyelmi ajándékra szükség van.  











1Tim 4:14-15, 2Tim 1:6 

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi 
ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének 
kézrátételével. 

Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy 
előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 

 

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az 
Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele 
által van benned. 



2Tim 1:6-7 

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az 
Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele 
által van benned. 

 

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az 
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 



A hat baptista alapelv 

Egyedül a Szentírás 

Hitvalló bemerítés 

Elkötelezett gyülekezeti tagság 

Egyetemes papság 

Gyülekezetek szövetsége 

Állam és egyház különválása 



Néhány általános szolgálat 

Ima 

Bizonyságtétel 

Böjt 

Jelenlét 

Segítés 

Bátorítás 

Dicsőítés 



Szolgálati területek 

Vezetés 

Ima és böjt 

Igehirdetés 

Dicsőítés 

Sejtcsoportok 

Szeretetszolgálat 

Háttérszolgálatok 



Vezetés 

Avatott vezetők 

• Pásztor 

• Presbiter 

Gyülekezet-
vezető 

Elöljárók 

Istentisztelet-
vezetők 



Ima és böjt 

Imaóravezetők 

Imacsoport-
vezetők 

Imádságban 
szolgálók 

Böjtölésben 
szolgálók 



Igehirdetés 

Igehirdetők 

•Próféták 

•Evangélisták 

•Tanítók 

Tolmácsok 

Bizonyságtétellel 
szolgálók 



Dicsőítés 

Dicsőítőcsoport-
vezető 

Dicsőítésvezetők 

Dicsőítőcsoport 
tagok 

Zenével 
szolgálók 

Hangosítók 

Kivetítők 

 



Sejtcsoportok 

Házicsoport 
vezetők 

Ifi vezető 

Gyermekszolgálat 
vezető 

Gyermektanítók 

Férfikörvezetők 

Nőikörvezetők 

Baba-mama kör 
vezetők 



Szeretetszolgálat 

Házigazdafelelős 

•Ajtónállók 

•Beszélgetők 

Szeretetvendégség 
felelősök 

Könyörülők 

Vendéglátók 

Cipősdoboz akcióban 
szolgálók 



Háttérszolgálatok Pénztárosok 

Pénztárellenőrök 

Perselyezés felelős 

Perselyezők 

Jegyzők 

Gondnok 

Karbantartók 

Úrvacsora 
előkészítők 

Honlapszerkesztők 

Könyvtárosok 

Könyterjesztők 

Takarítók 

Szervezők 



Ef 5:18-20 

...teljetek meg Lélekkel, 

mondjatok egymásnak 

zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; 

énekeljetek és mondjatok dicséretet 
szívetekben az Úrnak, 

és adjatok hálát az Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, 

a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 

 


