
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Miről, hogyan, kit győznék meg ma 

legszívesebben? 
Szoktam másokért imádkozni? Ha igen, mit 

szoktam számukra kérni? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: KÉ 9  

(„Jézus életem, erőm, békém…”) 
 Fő ének: KÉ 20  („Örvendjetek…") 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 164:1 

(„Kegyes Jézus, itt vagyunk…”) 
 Alapige: Filem 14-16; 18-22 [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 164:2-3  

(„Elménket, értelmünket…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: : 119: 1;22;24  

 („Az oly emberek nyilván boldogok…") 
  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: szombati templom takarításról; 
KeReT-KonFis napról és a Csoport Vezetők Köréről 

Változások vasárnap a termek használatában 
Konfirmációs oktatásra lehet jelentkezni 

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

FOCIedzés gyülekezeti általános iskolás gyerekeknek -
heti 1x csütörtökön 1800-1915 (a Podmaniczky 
iskolában 500 Ft/hó) 

Alapítványunk idén az adó 1%-ból 408 442 Ft-ot 
kapott 

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

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 

IFI-hétvége: október 21-23!!! 
Vegyük észre és használjuk a liturgiás lap sarkában és 

alján lévő állandó információkat! 
 
 

 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/4. 
„ P á l  a  h a r c o s  b é k é l t e t ő  I I . ”  címmel 

Liturgia: Horváth Evelin th.h.       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 
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Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

Néhány szó az előző alkalomból 
„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! (…) Pál harcol, csatába száll - de nem 
magáért, nem is csak Onészimoszért, hanem az Egyház 
valóságáért, egységéért, szeretetközösségének épségéért, hogy 
példa legyen, hogy kiábrázolja Krisztust. (…) 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".] 

A meggyőzés 10 lépcsője (6-10) (folytatás) 
6)  egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem 

is hasznos (...) 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. 

Hasznos. Ez is egy érv? Egy rabszolga mindenképp hasznos 
volt. És egy testvér? Ne idegenkedjünk ettől a szótól! A mi 
szeretett Heidelbergi Káténk sem idegenkedik, 
érvrendszerének fontos része! 
Az ember haszon-elvű lény. Azt csinálja, arra felé megy, 
amerre azt látja, hogy az neki jó. Teljesen normális, hogy Pál 
a meggyőzésben ezt felhasználja. Amíg azonban a rabszolga 
csupán urának hasznos, a testvér Krisztusban hasznos, az 
egész keresztyén közösségnek, sőt Isten Országára nézve 
hasznos! Erre nyitogatja Filemon szemét az apostol. [**] 
 

7)  Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni 
jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen (...) 

Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is 
megteszel annál, amit mondok. 

Talán ez a "leginkább szimpatikus" érv a mai ember számára: "ne 
kényszerítsen senkire semmire", "önkéntesség".  
Ugyanakkor mintha ellentmondana a többi érvnek, sőt 
tulajdonképp durván manipulatívnak tűnik a teljes érvrendszer 
fényében. 
Pedig a keresztyén élet lényege van benne: amit teszel, az belülről 
fakadjon, Krisztusban kapott belső belátásból, a Szentlélek által. 
Mindaz, amit Pál mond, arra való, hogy ezt a belső belátást 
ébresztgesse Filemonban - ami Krisztusban benne is van, csak sok 
minden erre "rárakód(hat)ott".  
Ez tehát nem valami ráerőszakolt külső kényszer, hanem ez 
bennünk van hitre jutásunkkal - csak éppen elnyomható. 
Ez az ébresztgetés fontos mozdulatunk kell legyen önmagunk és 
testvéreink felé. 
Még két szócskára figyeljünk itt: "többet is". Milyen jól esik, ha 
kérünk valakitől valamit, és ő még ennél is többet ad, tesz meg 
értünk! [példák]** 
Emlékezünk Jézus Hegyi beszédében a döbbenetes szakaszra: egy 
mérföldig kötelezte a törvény a zsidó embert, hogy a római 
katona fegyverzetét cipelje - Jézus pedig azt mondja, vidd el 
kettőre... Többet is. Szeretetből. Krisztusi módon. 
Hogyan lehetséges ez? Isten nemcsak hogy irgalmaz nekünk 
(nem büntet meg), de még kegyelmes is, és ad, kegyelmi 
ajándékokat, áldást és sok-sok jót, többet, mint érdemelnénk! 
Többet is: ez maga a Kegyelem illata, íze, csodája! 
 

8) Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd 
fel! Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol 
nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! 

A tartozás fontos szó a keresztyén üzenetben. Kiindulópont: mi 
tartozunk Istennek (a Pál által is kedvelt analógiában). Ezt a 
tartozást mi nem tudjuk kifizetni. Jézus kifizette helyettünk. Ez a 
megváltás. 
Onészimosz szökésével meglopta urát, Filemont. Tartozik hát. 
Nem kevéssel. Ahogy olvassuk, Jézusra emlékeztet minket, ahogy 
Pál átvállalja ezt a tartozást.  
Nem úgy, mint egy mai "kőgazdag" ember, aki nagyképű módon 
"odacsapja" az ezreseket borravalóban. Ezzel a mozdulattal 
Krisztusra akar mutatni! Másfelől Pál arra is emlékezteti 
Filemont, hogy sokat tett érte, hát ő is tartozik neki. (Nem tudjuk 
pontosan, milyen konkrét fizikai vagy lelki dologra céloz ezzel 
Pál.) Ennek felhánytorgatása talán elsőre taszító, nem szép dolog 
szemünkben. Főleg azért is, mert "nem akarja mondani", de 
mégis mondja. 
Higgyük el, antik szónoki fogás ez, udvarias formulák, kis játék, a 
rejtett szándék becsomagolása (már biztonsági okokból is - nem 

buzdíthat nyíltan egy szökött rabszolga felszabadítására [**]), de 
nem dicsekvés, zsarolás, önfényezés. Az előzővel együtt egy 
különleges lelkiismeret-ébresztés része, mely egészében 
mégiscsak Krisztusra mutat. 
 

9) Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban! 
Talán különös, hogy ezt is az érvek közé sorolom. A 

"Krisztusban" kifejezés nélkül talán odasorolhatnánk az érzelmi 
megnyilvánulások közé.  
De ez több annál! Nem olyan, mint amikor szüleink kérik, hogy 
ha megérkeztünk elutazva valahova, küldjünk egy sms-t, hogy 
megnyugodjanak. 
A pásztori szív aggodalma mellett a Krisztus Evangéliumának 
erejét, kiábrázolását várja; az Isten népének egységét, a szeretet 
minden falat ledöntő ünnepélyes megnyilvánulására vágyakozik! 
Pál akkor nyugodt, ha Krisztus győz és megjelenik Isten népe 
között, az Egyházban. 
A mi szívünknek is fontos mindez? Vágyunk arra, hogy köztünk is 
folyamatosan megcsillanjon, felragyogjon, győzzön az 
Evangélium ereje, Isten szeretete! (Ez áll Egyházközségünk 
pecsétjén: "Az Isten szeretet." Ezt hirdeti életünk, amit e pecsét? 
 

10) Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy 
imádságotokért ajándékul kaptok engem. 

"Vigyázz, jövök!" Nem fenyegetés, nem a revizor érkezik, de a 
találkozás (reménye) még inkább fegyelmez, motiválhat.  
Nem tudom biztosan, hogy Pál érvei közé kell-e ezt a mondatot 
sorolni - talán nem is azért írta. (Bár egy ilyen levél után már 
minden sorra gyanakszunk .) 
Mindesetre az testvéri kapcsolat ápolása sokféle módon történhet 
- például levelezve akkoriban, ma mail-lel, cseten stb. -, de az 
igazi nagy ajándék a találkozás Krisztusban. Ennek ereje van! Ez 
csodák forrása, áldások kútfeje! 
Hiszünk-e a testvéri találkozások erejében? Vágyjuk-e, keressük-
e, áldozunk-e érte, jól élünk-e ezekkel...? [**] 
Micsoda kincs, ajándék lehetett a találkozás ilyen távolságok 
esetén abban a korban! Milyen nagy öröm lehetett (volna), ha a 
Kolosséban élő hívek viszont láthatják apostolukat és fordítva...!  
Becsüljük meg, Testvéreim, egymást és a találkozások áldott 
lehetőségeit! [**] 

 
Befejezés 

Eszünkbe juthatnak Jézus szavai: "Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az 
igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa." (Mt 5, 9-10)  

Békességért és igazságért munkálkodni áldott szolgálat. [**] 
           Sóskuti Zoltán 


