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 ISTENTISZTELET  
A PRESBITER JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSÁVAL 

2017. OKTÓBER 15. 
„Én választottalak” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  

 

 A L A P I G E :  J n  1 5 , 1 6  
 
 

„Nem ti választottatok ki engem,  
hanem én választottalak ki,  
és rendeltelek titeket arra,  

hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,  
és gyümölcsötök megmaradjon,  

hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben,  
megadja nektek.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Vajon én ki vagyok választva?  
 És ha igen, akkor mire? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 135:1 („Áldjátok az Úr nevét…”) 
  Énekszolgálat – Zoller Ferenc tb. presbiter  

köszöntése születésnapján 
  Fohász  
  Imádság 
  Alapige [ld. középen] 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
  Csendes ima 
  Ima 
  Miatyánk 
 
  Bevezető ének: 151 („Uram Isten, siess…”) 
   Presbiter jelöltjeink bemutatkozása, 

bizonyságtétele 
/  Közben ének: 299 vagy KÉ  4  

(„Jézus hív…” / ”Eljönnél-e…”)
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének: KÉ 25 („Tégy, Uram engem áldássá…”) 
  Áldás    
  Szózat 
 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat) 
70-418-3745  anita.o.nagy@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados 
Ádámné (pénzügyek)  30-485-4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: 
Kovács Lászlóné (Idősek és betegek segítése)  06-20-
5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; Kovács Zsófia 
(fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  06-30-
485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-
3216838  szzsueva@gmail.com  

Urnatemetőnk nyitva tartása :vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00  ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Beszámolók: a buszos kirándulásról… 

+Kacsó Margit temetése: okt. 18. 1245 Újköztemető 

MEGJELENT gyülekezeti újságunk 20. száma! Köszönet a 
szerkesztőknek és a benne íróknak! 

A kéthetente kézbe vehető ELMÉLKEDÉS elvihetők ill. a 
gyülekezeti Fb-csoportból letölthetők 

„Méliusz-szabaduló-szoba”: okt. 28. (jelentkezzünk rá!) 

Protestáns testvéreinkkel KÖZÖS REFOMRÁCIÓS 
ISTENTISZTELET: október 29. vasárnap 1000–kor a 
Bakancsos utcai evangélikus templomban. Gyerek 
foglalkozás 1-5. osztályos korig az evangélikus gyül. 
teremben. Az urnatemető a szokott időben tart nyitva 
ezen a napon. 

Új alkalmunk, az „After School” (18-25 éveseknek) első 
időpontja: okt. 29. 1600 (Vadkacsa u.) 

A DIAKÓNIÁRÓL… 

Urnatemetőnk Halottak napi nyitva tartása 2017. 
október 30.-nov. 3. között 9.00 –18.00 óráig lesz 
ügyintézéssel. Jövő vasárnaptól lehet jelentkezni az 
urnatermi ügyeletre Szabó Zsuzsánál. 

Őszi Ifi hétvége 2017.11.10-12. Gárdony 

Elkészült a gyül-i könyvtár átválogatása Elbe István 
segítségével. A kijáratnál lévő könyvek ma elvihetők 
ingyenesen. 

Okt. 22. 1500: a Kőbányai Ref. Templom kertjében
reformációs emlékmű avatás lesz. 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet és 
gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

 
 

1. Babosné László Margit 
2. Csordás János 
3. Csutoros István 
4. Délczeg József Sándor 
5. Elbe István 
6. Hajdú Csaba Dr. 
7. Herczeg István 
8. Hidasi Zsolt 
9. Jani Sándor 
10. Kelemen Zoltán 
11. Kovács Lászlóné 
12. Oláh Attila Dr. 
13. Oroszi Attila 
14. Sütő Julianna 
15. Szabados Ádámné 



 
 
 
 
 
 
 

  Mindig egy nagyobb 
körből (csoportból) 

  Az eddigi szolgálataik, 
nevük alapján  

  Sorsvetéssel 
  Böjttel és imádsággal 

 

+1 Jézus 40 napos böjt után 
+ Tit 1, 5-9 (hittartalom, erkölcs) 

Kontextus: 
 

PRESBITER 
VÁLASZTÁSRA 

készülünk 

de 
KICSODA 
választ? 

Az MRE trv-e 
szerint: a 
gyülekezet 

választó jogú 
tagjai Akkor hol van 

ebben Isten 
választása? 

„…Én (Jéus) 
választottalak ki, és 
rendeltelek titeket 

arra…” 

Ap.Csel. 
kontextusa: 

 
Hogyan tovább – 

Jézus 
Mennybemenetele 

után? 

MINTÁK:  
Az Ap.Csel. 3 meghatározó választásról ír: 

1. Mátyás apostollá választása 
2. Diakónusok kiválasztása 
3. Az antiókhiai gyülekezet „misszionárius” 

választása 
+ úsz-i párhuzamok: 

Jézus kiválasztja a 12 apostolt ill. tvb. szolgálók  
kiválasztása: Pál, Timótheus, Titusz, PRESBITEREK 

2.) Ismerték egymást – figyeltek azokra, akikről jó bizonyságuk van! 
3.) Életvitelbeli feltételek (alap erkölcsi szint) 
4.) Hitvallásbeli feltételek (apostoli hit – tévtanítások nélkül) 
5.) Hitükben, szolgálatban már bizonyított emberek közül választottak 

„Nem ti választottatok ki 
engem, hanem én 
választottalak ki, és 

rendeltelek titeket arra, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt 

teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon, hogy bármit 

kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja nektek.” 

Ap.Csel 13,48b: 
„akik az örök életre 

választattak, 
mindnyájan hívőkké 

lettek.” 

„KIVÁLASZTOTT”: 
 

Zsolt 105,26: „Elküldte 
szolgáját, Mózest és 
Áront, akit 
kiválasztott…” 

Gal 1,15: „Anyám 
méhétől fogva 
kiválasztott és 
kegyelme által elhívott 

Róm 16,13: 
„Köszöntsétek az Úrban 
kiválasztott Rúfuszt…” 

2Jn 1,1: „Én, a 
presbiter, a kiválasztott 
Úrnőnek és 
gyermekeinek…” 

1.) Emberek döntöttek – vállalták fel a döntés felelősségét! 6.) Tették ezt 
tudatosan Istenre 
jelenlétében, Istenre 
hagyatkozva, 
imádságos légkörben – 
igyekezvén RÁÉREZNI az 
Úr akaratára… 

1.) Nagy tisztesség, öröm, amikor 
rácsodálkozunk, ébredő vagy már lángoló 
hitünket szemlélve, hogy Jézus kiválasztott 
minket az örök életre, hogy Vele legyünk, hogy 
formálódjunk Hozzá hasonlóvá, hogy hirdessük 
az Ő nagy nevét – tisztán, Hozzá méltóan élve! 

Mindezt Isten Lelke termi bennünk, aminek 
lesznek így látható gyümölcsei. 
2.) Egymás gyümölcseinek örülhetünk –
dicsőíthetjük ezért az Urat. Ugyanakkor ezeket 
látva, Isten megerősítését kérve, imádkozva, a 
mi dolgunk, hogy csendesen és felelősen
szolgálókat, elöljárókat hívjunk el, válasszunk 
meg.  

Ez is megtiszteltetés – hiszen ezt Pünkösd 
előtt közvetlenül Isten „intézte” – most pedig 
részt ad nekünk ennek öröméből és 
felelősségéből. 
3.) Az Ap.Csel arról tesz bizonyságot, hogy 
Jézus nem hagyta magára az Övéit – velük 
van, velük és általuk munkálkodik. 

Ám ehhez újra és újra meg kell erősödnünk 
elhívásunkban, kiválasztottságunkat, mint egy 
biztos horgonyt leereszteni, hogy megtartson 
általa Istenünk.     Sóskuti Zoltán 

SUMMA: VAJON 
FELVÁLLALTUK-E? 

Mk 3,14: „Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, 
kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, 
hogy hirdessék az Igét.” 
Róm 8,29: „Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is 
rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez…” 
Róm 1,1: „Pál, Krisztus Jézus szolgálja, elhívott apostol, akit 
Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát…” 
Ef 1,4: „Mert Őbenne kiválasztott minket magának már a 
világteremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk 
előtte szeretetben…” 
2Thess 2,13: „Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor 
értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott 
titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek 
megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által…” 
 

 Vajon én  
ki vagyok választva? 
 És ha igen,  
akkor mire? 

 


