
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Mi kötelezhet bennünket arra, hogy 

megbocsássunk; hogy szeressünk, azt is, aki bánt; 
hogy a békességet munkáljuk; hogy mi 
kezdeményezzünk; hogy merjünk, tudjunk 
áldozatot hozni másokért...?  

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 135:1  

(„Áldjátok az Úr nevét…”) 
 Fő ének: 470 („Úr Jézus, nézz le rám…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 174 

(„Atya, Fiú, Szentlélek…”) 
 Alapige: Filem 1-7 [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: ???  

(„???…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: : KÉ 10 

 („Jézus, neved oly csodálatos…") 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI 2.  

 Vasárnap 900: Kánon Kör  
  Vasárnap 1000: Istentisztelet párhuzamosan 

gyermekistentisztelet több csoportban; valamint hittanórák 
óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 

 
 

BESZÁMOLÓ: a Kérdések órájáról és a 
KonfIFIről illetve a hittanos év indulásáról, 
előkészítésének hátteréről 

Konfirmációs oktatásra lehet jelentkezni 
szeptemberben folyamatosan – megváltozott 
formában, a KonfIFI csoportba (péntek 1630) ld: a 
hirdetőpolcon található szórólapon 

Néhány pld-ban újra kapható Sándor Endre 
könyve 

A szept. 17-ei buszos kirándulásról... 
A jövő héten indulnak a Házi Biblia Körök… 
Szeptember 24-én reggel 8 órától templomi 

nagytakarításra várjuk a gyülekezet tagjait 
Gyülekezetünk tagjának, Rácz Kornéliának

cikksorozata olvasható a parokia.hu portálon a 
misszió rovatba.  

Munkatársi Hétvége: November 12-13. 
Jelentkezzünk mielőbb Kelemen Zoltánnál! 

A szaletlinél lévő faanyagok elvihetők – jelezzük 
szándékunkat erre nézve Kelemen Zoltán műszaki 
gondnoknál! 

 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: FILEMONHOZ ÍROTT LEVÉL 
 

"Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett 
testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, 
Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek: 
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor 
megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett 
hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, 
hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a 
megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok 
örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, 
testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked 
azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, 
mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek 
pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onészimoszért, aki 
egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. 
Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem 
volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett 
fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, 
hogy jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért 
szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, 
mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal 
inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha 
tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem! Ha pedig 
valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel! Én, Pál, saját 
kezemmel írom ezt: Megadom neked! Azt nem akarom mondani, hogy 
önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat 
vehetném az Úrban! Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban! 
Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is 
megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert 
remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged 
Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkhosz, Démász és 
Lukács, az én munkatársaim. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti 
lelketekkel!" 
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Filemon levél-sorozat/2. 
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Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor  
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Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  
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Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

Alapkérdés 
Mi kötelezte arra Filemont, hogy örömmel visszafogadja 

szökött rabszolgáját Onészimosz - sőt, hogy ne büntesse meg, 
akár fel is szabadítsa? Mi kötelezhet bennünket arra, hogy 
megbocsássunk; hogy szeressünk, azt is, aki bánt; hogy a 
békességet munkáljuk; hogy mi kezdeményezzünk; hogy 
merjünk, tudjunk áldozatot hozni másokért...? [példák**] 

Emlékeztető és bevezető 
Ahogyan erről beszéltünk [két héttel ezelőtt]: 
Onészimosz csak egy rabszolga volt. Önmagában senki. Csak 

valakié. Filemonnak, urának eszköze. Egy munkaeszköz. 
Ráadásul szökött rabszolga. Azaz Filemon tulajdona, akit 
meglopott. Így Onészimosz büntetést érdemelt. Onészimosz 
újjászületett. A Páltól hallott Evangélium meggyógyította, 
felemelte, boldoggá tette az Evangélium a megértése és átélése. 
Az Úrban szeretett testvérré lesz! Azonban [ahogy 
megfogalmaztuk] ez a történet nem itt ér véget. Önvizsgálat 
után, vissza kell menni, és elrendezni az elrendezni valókat! 
Onészimosz tudja, hogy vétkezett, így visszatér - "zsebében" 
Pál levelével. Nem tudja, mi lesz a sorsa. 

Pál kapocs Filemon (és annak kolossébeli házában lévő 
gyülekezet) és Onészimosz között (aki a Rómában házi 
őrizetben lévő Pálnál lel menedéket). Ennek a három 
szereplőnek három nézőpontjából nézünk rá három vasárnapon 
át (ha Istenünk elsegít minket) arra a kimerevített pillanatra, 
amit e rövidke, huszonöt versből álló újszövetségi levél tár 
elénk. Ma lássunk után Filemon szemével...! 

Sok fontos üzenete van a Szentírásnak. Azonban vannak 
benne alapvető, kitapintható irányok, amelyek meghúzódnak 
minden üzenetben. Egy ilyen alapelv, irány a válasz a feltett 
kérdésre és minden ehhez hasonló, általunk feltett kérdésre! Mi 
ez az alapelv, irányultság? E válaszra még egy kérdésen át 
jutunk: Ki volt Filemon? Másképp: miként szólítja meg őt és a 
levél többi címzettjét Pál apostol? 

1. 
Az első ilyen megszólítás: "szeretett testvér(ünk)". Van egy 

igen mély összetartozás emberek között, mely átível földrajzi 
távolságot, kultúrát, neveltetést és minden de minden 
különbséget: testvér! Ez a mély összetartozás sugárzik e levél 
minden szavából.  Ezt az összetartozást nem Pál alakította ki, 
nem Filemon érdemelte ki, nem egyik vagy másik szervezte 
meg, nem a sors hozta így - ezt Jézus Krisztus keresztje, vére, a 
Benne való hit, a Vele való összetartozás építette ki. Ez mindig 
van! Ezt nem kell ápolni, hogy legyen (mint a házasságot vagy 
más kapcsolatokat). Ez ADOTTSÁG, amit fel kell fedezni! 
Leginkább az anya-gyermek kapcsolathoz hasonló: akármit 
csinál az anya, akármit csinál a gyerek, mindig is anya illetve 
gyerek lesznek egymás számára. Ez akkor is VAN, amikor 

ellene teszünk, rongáljuk, megkérdőjelezzük vagy megtagadjuk. [**] 
Ezt a "hálót", "hálózatot" Isten kötötte egybe! Nem olyan, mint a 
Facebook, hogy mi jelöljük be azt, akit akarunk, addig, amíg 
akarjuk, és kilépünk belőle, ha akarunk. [**] 

A TESTVÉRI KAPCSOLAT VAN, és az örökkévalóságig szól, 
sőt, majd az örökkévalóság mennyei perspektívájában lesz egészen 
világossá és erőssé.  Ha azt mondja valaki: "ez vagy az nem 
testvérem, nem akarok vele közösségben lenni", attól még egy 
testvéri kapcsolat köti össze őket. [példák**] Ha azt mondja valaki: 
"ez vagy az a felekezet, felekezetű hívők nem testvéreim, nem vagyok 
vele közösségben lenni", attól még egy testvéri közösség, az 
Anyaszentegyház tagjai, ami a Mennyben nyilvánvalóvá lesz. 
[példák**] Ebből csakis egyféleképen lehet szabadulni, ha 
mégiscsak akarnánk: ha Jézus Krisztust tagadjuk meg véglegesen, 
ha Tőle szakadunk el. 

Azáltal, hogy Filemon Krisztus követője lett, Pálban testvért 
kapott. Azáltal, hogy Onészimosz is Krisztus követőjévé lett, így 
Pállal ők is testvérek lettek. Akkor pedig Filemonnal is! Ez tény, 
adottság. Akkor is az, ha nehéz elismerni, elfogadni... Íme a lecke, a 
nagy kihívás Filemonnak: "Felismered-e. elismered-e, hogy a 
rabszolgád testvéred lett - és élsz-e vele?" Ez abban a korban bizony 
igen nagy kihívást jelentett, túl kellett lépni hozzá sok mindenen - 
nem volt hát egyszerű!  

És te? Elismersz-e testvéredül? És őt? Meg őt, ott? Élsz-e ezzel a 
testvéri kapcsolattal? SZERETED-E TESTVÉREDKÉNT? Akinek 
nincs vér szerinti testvére, az ismeri ennek fájdalmas hiányát... 
Akinek van, ismeri ennek örömét és nehézségeit is... Aki Krisztusban 
van, Őt követi, Benne hisz, az sosem maradhat testvérek nélkül...! 
Átél(het)i ennek örömét és nehézségeit is...  Igen, van nehézsége is, 
nemcsak öröme! Egy idő után sajnos rájövünk...  Szörnyű, amikor a 
vér szerinti testvérünk bánt, nem szeret, elszakad tőlünk, megtagad 
minket. És bizony ez a hívő testvérek között is előfordul, és igen 
fájdalmas tud lenni... Ennek sok fájó példáját kínálja az Egyház 
története... [példák**] A mi szeretett Magyarországi Református 
Egyházunk jelene is ennek példatára - tegnap éppen erről 
beszélgettem egyházunk egyik tisztségviselőjével. [**] 

2. 
Filemon másik megszólítása ez: "szeretett munkatárs(unk)". 

Ahogy valaki nemrég fogalmazta: "iszonyú kemény háborúban 
vagyunk", ahol együtt kell harcolnunk ennek a világnak fejedelme 
ellen, aki Filemon korában is és a mi időnkben is ravaszul és nagy 
erőkkel tör Isten és az ő népe ellen. Pál és Filemon ebben voltak 
munkatársak. Különböző felekezetű testvérek, a Magyarországi 
Református Egyház minden élő tagja, gyülekezeti közösségünkben 
mi egymásnak is MUNKATÁRSAI vagyunk ebben a HARCBAN. 
Nem valami aprócska dologban, nem egy cégben, még csak nem is 
abban, hogy az egyház vagy a gyülekezet "működjön", legyen, 
növekedjen, nem egy-egy munkaterület fanatikusaiként - hanem 

mindezek felett, mindezek révén annak a nagy harcnak, amit 
Krisztus vívott meg értünk a kereszten, amit Isten és serege vív a 
gonosz ellen! Óriási dolog ez tehát! 

Mi hajlamosak vagyunk elaprózódni, csak a mi kis területünket 
nézni, a mi kis mikrokörnyezetünket (és persze ebben is 
munkatársak vagyunk), de ne veszítsük szemünk elől azt, amiért 
minden történik: "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet." (Lk 19,10) "Azért jelent meg az Isten Fia, 
hogy az ördög munkáit lerombolja." (Jn 3,8b) Ebben a munkában 
vagyunk munkatársak - nem is elsősorban egymásnak, hanem 
annak, aki erre méltatott, aki erre elhívott: a mi Urunknak 
munkatársai! Ez nem rólunk szól - ezt nem szabad kockára tenni...!  

3. 
A harmadik, ami Pálnak Filemonról eszébe jut: "az Úr Jézusba 

vetett hited és a szentek iránt tanúsított szereteted".  Ez 
tulajdonképpen kettő, de hadd tárgyaljam együtt őket, mert mélyen 
összetartoznak. Pontosan abból van a baj, amikor e kettő szétválik. 
Mert ki is azok a szentek?A testvérek, a munkatársak - ők, akik 
Istenhez tartoznak, és ettől váltak szentté. A hitünket szeretetünk 
hitelesíti. Az igazi szeretet pedig, amely valóban szeretet (amely 
kitart, akkor is, ha...; amelynek nincs célja...; amelynek nincs 
különösebb oka...; amely csak egyszerűen szeretet) csakis hit által 
lehet a miénk, mert nem bennünk ered a forrása, ahonnan felbuzog, 
hanem Krisztusban kapjuk, Isten Lelke által, és így az Atya 
Szeretete árad tovább rajtunk keresztül! Ezt a forrást keresi Pál 
Filemonban. Úgy is, mint aki látja, hogy Filemon ebből a forrásból 
él, ebből adott eddig is már... 

SUMMA 
Ezen a ponton érünk el a válaszhoz! Mi kötelezte Filemont tehát 

arra, hogy örömmel visszafogadja szökött rabszolgáját Onészimosz 
- sőt, hogy ne büntesse meg, akár fel is szabadítsa?  Az, hogy ő 
testvér, nemcsak a nagy Pál testvére, hanem a szökött rabszolga 
Onészimoszé is. Ez adottság - akár elismeri, akár nem. Ez pedig 
kötelez, irányt ad.  Az, hogy a gonosz ellen vívott óriási harcban 
nemcsak Pálnak munkatársa, hanem Onészimosznak is. Ez pedig 
komoly alap, melyből rengeteg minden következik.  Az, hogy 
hitéből és szeretetéből jut(hat) még Onészimosznak is, sőt hitéből 
egyenesen következik ez, nem lehet másképp! 

Ez a történet is egyfajta "tékozló fiú-történet". (...) Az apa (itt: 
Filemon) számára a visszafogadás és a megbocsátás, a mégis-
szeretet útja ez. (Itt még keményebb a kihívás: a rabszolgából 
testvérré fogadni!) Itt jelenik meg az Atya szeretete. 

Mert az a bizonyos alapelv, irány nem más: aki Krisztusban 
vagyok, meghatározza az embertársaimmal való kapcsolatomat, 
kötelez engem. Még egyszerűbben: amit Isten tesz velem, úgy kell 
tegyek másokkal - ahogy Isten szeret engem, úgy szeressek másokat 
is.  Az öreg János szavai jutnak eszünkbe: ld. [1Jn 4, 7-12]  

      Sóskuti Zoltán 


