
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  

 Miről, hogyan, kit győznék meg ma 
legszívesebben? 

Szoktam másokért imádkozni? Ha igen, mit 
szoktam számukra kérni? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 138:1  

(„Dícsér téged teljes szívem…”) 
 Fő ének: 489 („Örök élet reggele…”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: KÉ 26 

(„Uram, itt vagyok…”) 
 Alapige: Filem 1-7 [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 24 („Tégy újjá…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: : 264: 1; 4-5 

 („Áldjad, én lelkem…") 
  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 

 
 

 BESZÁMOLÓK: a Sunday Band vendégszolgálatáról; 
KonfIFIről és a buszos kirándulásról 

 Vegyük észre és használjuk a liturgiás lap sarkában és 
alján lévő állandó információkat! 

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

 Hétfőn Csoport Vezetők Köre… 
 Szeptember 24-én reggel 8 órától templomi 

nagytakarításra várjuk a gyülekezet tagjait 
 FOCIedzés terve gyülekezeti általános iskolás 

gyerekeknek - heti 1x csütörtökön 1615-1745 (Pál 
apostol iskolában - egy hónapra kb- 1000 Ft) 

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

 Szabó István és Bella Virág testvéreink sikeres lelkészi 
vizsgát tettek! 

 IFI-hétvége: október 21-23!!! 
 IMACSOPORT: október 2. 845 
 Gyülekezeti filmklub: A filmvetítés időpontja:2016. 

október 14. 15-18 Helyszín:1173. Bp. Vackor u. 29 
Elérhetőség: Csordás János Tel.:06-30-8354963 
Email: csordas.janos@vipmail.hu 

 Püspöki körlevél 
 

 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!" 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  

Bank: 10700615 44644905 51100005  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   
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Filemon levél-sorozat/3. 

„ P á l  a  h a r c o s  b é k é l t e t ő  I . ”  címmel 

Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor  

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@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    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő 
 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

Bevezetés: az érvelés háttere 

Sorozatunk harmadik és negyedik alkalmával, 
Onészimosz és Filemon után, Pál apostol szemszögéből 
nézzük rá erre a rövidke levélre és arra a különös kincseket 
rejtő történetre, amibe ők hárman részesekké lettek 
Krisztusban! Talán látjuk már, bármelyik nézőpontot 
választjuk, a figyelmes szemlélő Krisztus Urunkat pillantja 
meg, Ő áll a történések középpontjában! 

Látszólag Pál a kapocs Filemon (és annak kolossébeli 
házában lévő gyülekezet) és Onészimosz között (aki a 
Rómában házi őrizetben lévő Pálnál lel menedéket) - de 
ahogy tanulmányozzuk együtt ezt a levelet, egyre 
világosabb, hogy igazából Jézus Krisztus a kapocs köztük. 

Pál harcol, csatába száll - de nem magáért, nem is csak 
Onészimoszért, hanem az Egyház valóságáért, egységéért, 
szeretetközösségének épségéért, hogy példa legyen, hogy 
kiábrázolja Krisztust. Ez a legfőbb valóság így hangozhatna 
röviden: az Atya megbocsátja bűneinket, mert szeret és ezért 
Egyszülött Fiát adta értünk, közösséget vállal velünk - mi is 
szeressük hát egymást és bocsássunk meg egymásnak, és 
éljük át a közösség ajándékát. 

Pál ismeri Filemon hitét, szeretetét. Erre alapozva meri 
kérni. "Filemon készsége szárnyakat ad Pálnak, nagy 
bátorságra ösztönzi őt Filemonnal szemben." (Ablonczy 
Dániel) [Nekem ez volt a kulcsmondat Pál lelkületének 
megértésében!] Igen, erre a hitre lehet alapozni, erre a hitre 
nézve lehet egymástól kérni, c s a k i s  erre a hitre nézve 
lehet egymást inteni, vezetni, rábeszélni...! Ezért felhasználja 
Pál minden tudását, érvelő képességét és a Filemonnal való 
kapcsolatban lévő lehetőségeket. 

[Amikor sorra vettem Pál érveit, megközelítéseit próbálva 
pontokba szedni, megdöbbenve láttam, hogy gyakorlatilag 
ez maga a levél, szinte minden sora meggyőzésének 
lépcsője! Tizennyolc ilyen érvet, a meggyőzéshez vezető 
lépcsőt találtam - és ezeket is lehetett volna még tovább 
bontani. Ám "kíméletből" tíz pontba rendeztem ezeket - de 
így is azt láttam, hogy nem fog menni "egy levegővel", 
úgyhogy ma csak az első felét nézzük végig ezeknek az 
érveknek.] 

A meggyőzés 10 lépcsője (1-5) 

Lássuk hát ezeket és tanuljunk belőle - nem elsősorban 
retorikailag (persze úgy is), hanem a keresztyén élet 
lényegeként, Krisztus valóságaként, a békéltetés 
szolgálatára nézve! 
1) "Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor 

megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az 

Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított 
szeretetedről..." 
 Itt találjuk az előbb elmondottakat - hálaadás formájában.  
Nem gondolnám, hogy ez "behízelgés" lenne, csupán szónoki 

fogás!  
Inkább őszinte hála, mely segít "megérkezni" egy Isten által 

megáldott ember szívéhez, egy Krisztusban kapott kapcsolatba. 
Milyen fontos lenne, így egymásra néznünk! Te szoktál mások 

hitéért hálát adni? Vagy csak irigyled? Versengsz vele? 
Természetes? Észre sem veszed?  

Pedig milyen meggazdagító lehetne ez imaéletünkre, egész 
lelkiségünkre nézve! Mennyire jó irányba állítana keresztyén 
testvéreimmel kapcsolatban! 

 
2) "...imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged 

eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely 
Krisztusért van bennünk..." 
 Ezt sem címkézném manipulációnak! 
Benne látjuk a könyörgést a testvér hitéért! Benne van, hogy 

nincs megállás, hogy mindig mélyülhet, erősödhet, gazdagodhat 
a hitünk. szeretetünk, Isten ismeretünk, önismeretünk...  

Mi szoktunk könyörögni egymás hitéért? Azért talán igen, 
hogy "gyógyuljon meg", "menjen át a vizsgán", "rendeződjön ez 
vagy az az életében" - de a hitének növekedéséért, azért szoktunk 
imádkozni? 

 
3) Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a 

szentek szíve felüdült általad 
 Talán némelyeknek ez is előre kigondolt ügyes manipulációs 

stratégia részének tűnhet. Nem gondolom... 
Ám még ha mégis az volna, csendben kérdezem: mi szoktunk 

egymásnak így, ilyen bíztatóan visszajelezni? Mennyire fukarok 
vagyunk ezzel. Ha valaki mégis mer bátorítani minket, máris 
gyanús: "valamit akar tőlem", "nem is úgy gondolja, csak 
mondja", "tulajdonképpen csak azt várja, hogy viszont 
dicsérjem"... Pedig Pál leveleit áthatja a bíztatás és buzdítás 
attitűdje! 

 
4) 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 
 Az "öreg Pál" mint "egy barátságos idős pedagógus adja fel 

a leckét", kedves rábeszéléssel tanítványának? Itt végre 
„kibújik a szög a zsákból”? 

Sőt fogságára hivatkozik. Mintha sajnáltatná magát.  

Ám, aki ismeri Pál leveleit, lelkületét, tudja, nem erről van 
szó! Inkább bizonyságtétel ez, Krisztusra való felmutatás.  

Mert minden ebből következik: a Krisztusért vállalt útból! Erre 
emlékeztet Pál... Az itt használt kifejezést ("kötelességed volna") 
az egész szöveg alapján tágabban is érthetjük: nem csupán "így 
illik", hanem: elkötelezett lettem, ezzel tartozom, nem tehetek 
másképp, mindez következik abból, aki vagyok.  

Az elengedés lelkülete ez, az irgalmasságé, egyfajta belső 
szabadságé! 

 
5) Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem 

(...) Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet (...) Ha tehát 
engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem! 
 Itt megnyilvánul igazán Pál egészen személyes érintettsége: 

olyan neki ez a fiú, mintha a fia lenne, megszerette őt.  
Miért ne vállalhatná ezt fel? Miért ne állhatnának ott 

érveléseinkben személyes érzelmeink? 
Sokan a keresztyénséget (benne az életviteltől az érvelésig) 

valami ultra racionális életté silányítják - mondván az érzelmek 
megbízhatatlanok, félre visznek, nem fontosak (maximum a 
nőknek).  

Ahogyan a hitre jutásunkban, úgy egész hívő életünkben igen 
meghatározó szerepe van érzelmeinknek! Igen, félrevihetnek... 
Meg jó felé is! 

A keresztyén meggyőzésben sem szabad negligálni az 
érzelmeket! Pál itt ebben nem tart mértéket: "tövig nyomja a 
gázt"! 

(egy „lábjegyzet”: meggyőzés és meggyőződés) 

Ma a meggyőzés nem divat. A szó idegenül cseng. Főleg, ha 
igazságról, életmódról, viselkedésről, bűnről esik szó. Helyette: 
"tolerancia", "elfogadás", "szabadság", "mindenkinek megvan 
az útja", "senkit ne befolyásoljunk", "ne szólj bele", "(érték-
)semlegesség" világában élünk. Ez már megfertőzött mindent. A 
keresztyénség ezzel épp ellentétes hozzáállást hirdet! Az 
egymásért való felelősség, egymás segítésének világát, az 
értékeinkért, felismert igazságainkért való bátor kiállást, sőt 
annak terjesztését! A mai trend ("píszí") láncra veri az 
értékeikért kiállókat, azokat, akiknek a másik ember (örök) élete 
fontos; és bezár mindenkit a saját én-központú világába, segítség 
és kapaszkodók nélkül hagyva. Ami álságos egyébként, hiszen 
körbevesz minket a ravasz és mindenbe befolyó marketing - a 
pszichológia és a kommunikáció tudományos eredményeinek 
felhasználásával. A keresztyén ember igen is meg akar győzni - 
mert meggyőződése, bizony(os)sága van. 

(folytatás következik - ha Isten megengedi) 
 Sóskuti Zoltán 


