
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
 

  

 A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E G Y H Á Z A K  Ö K U M E N I K U S  T A N Á C S A  
 

 M I S S Z I Ó I  É S  E V A N G E L I Z Á C I Ó S  B I Z O T T S Á G Á N A K  H Í R L E V E L E  

  

 2014. április 

 
 

Benedek Zsolt 
 
 

A megnyitott sír 
 

„Elszárad a fű, elhervad a virág, 
de Istenünk beszéde mindörökre megmarad.” 

(Ézs 40,8) 
 

 Az élet véges voltáról nem szükséges különösebb 
fejtegetésbe bocsátkoznom. Előbb-utóbb szembekerü-
lünk a halállal olykor szeretteink, ismerőseink esetében, 
olykor pedig személyesen. Nem tudnám megmondani, 
hogy az elmúlt bő négy évtizedben hányszor álltam nyi-
tott sír, urnafal, urnasír mellett. Kísértem utolsó útjára 
szülőket, nagyszülőket, rokonokat, barátokat, keresztény 
hívőket, általam jól vagy éppen kevésbé ismert embere-
ket, hallottam egyházi és polgári, búcsúztatásokat. Ami 
minden esetben közös volt, hogy egy élet lezárult és a 
földi maradványokat tartalmazó koporsó vagy urna elhelyezése után a nyughely is lezárásra ke-
rült. 
 Mindig is tetszett az amerikai filmekből ismert megoldás, miszerint a ravatalozás és a 
gyászbeszédek elhangzása után a gyászolók elhagyják a temetőt, és a sírkert alkalmazottai he-
lyezik el a végső nyughelyen a koporsót. Nálunk az a hagyomány, hogy végignézzük, amint a 
koporsó leereszkedik, az urna elhelyezésre kerül, majd a föld illetve a fedőlap végérvényesen 
lezárja a visszatérés útját. Szembesülünk azzal, hogy valami visszafordíthatatlanul véget ért és 
ezen már semmi nem változtathat. Ahogy a fű elszárad, és a virág elhervad, úgy távozik el az 
ember is a földről. 
 Emlékszem, az első temetési igehirdetés, amelyet lelkészként elmondtam, egy születése 
után néhány nappal elhunyt kisbaba koporsója mellett hangzott el. Az ifjúkorban érkező halál-
lal azelőtt is szembesültem már, de igazából akkor gondolkodtam el azon, hogy vannak virágok, 
amelyek nem elhervadnak, hanem letépetnek. 

(folytatás a 2. oldalon) 

Krisztus győzelme 
 

A kezem 
már fegyvertelen. 
Az arcom, 
túl ezernyi harcon 
már csak rád figyel. 
 

Mert Lelkeddel 
fegyvereztél le engem, 
hogy mégis győztesként 
tekinthessek innen 
a Te keresztedre fel. 
 

ÁMEN 



 Vannak tényezők, amelyek vandál módon szaggatják le az 
élet virágait (kábítószer, alkohol, stressz, szívbetegség, rák stb.), de 
fölsejlett bennem az a kép is, hogy egyes fiatal életekkel – rügyezők-
kel, kihajtottakkal vagy csak bimbókkal – Isten szeretné díszíteni 
mennyei lakóhelyét. Mintha tróntermének legdíszesebb vázájába 
keresne szebbnél szebb virágokat, hogy aztán az örök élet vizébe 
helyezve mindörökre Őelőtte pompázzanak. 
 

 Mifelénk nagy divatja van a tarlóégetésnek. Tavasszal sorra 
gyulladnak fel a tüzek, amelyek aztán szinte megállíthatatlanul ter-
jednek mindenfelé, amerre az aljnövényzet engedi. A házunk mö-
götti jókora dombot is felgyújtják szinte minden évben, és a tűz 

rendszeresen feketére égeti kertünk végét. 
 Hallottam egy emberről, akinek az életét hasonló módon felperzselték. Nem hirtelen 
jött ötlet volt ez a gonosz terv, hanem jól előkészített és az alkalmas időt alaposan kiválasztó, 
előre eltervezett cselekmény, pedig az illető nem ezt érdemelte volna. A célszemély kiváló 
szónok, tisztességes, becsületes ember, karizmatikus személyiség, igazi vezető típus volt. So-
kan követték őt nézetei, de még többen jócselekedetei miatt. Amikor ez az ember beszélt, 
mindenki bűnösnek érezte magát, de az is kiderült, hogy nem ítélkezni akar a bűnösök felett, 
hanem megbocsátani, megmenteni jött a bűnösöket. Igen, Jézus Krisztusról van szó. 
 Élete a szentségről, bűntelenségről, alázatról, engedelmességről, szolgálatkészségről 
szólt, de ez nem tetszett mindenkinek. Többen úgy gondolták, hogy Jézus vonzerejét csak úgy 
tudják megtörni, ha teljesen fölperzselik életét. Elfogták, megkínozták, megvádolták olyan bű-
nökkel, amiket soha nem követett el és a népet felbujtva halálát, kivégzését követelték. Nem 
elégedtek meg a kor legelfogadottabb módszerével a megkövezéssel, hanem a legszégyentel-
jesebb halálnemet, a napokon át tartó kínokat jelentő kereszthalált szánták neki. Jézust mind-
ez nem lepte meg. Ő pontosan ezért jött (Jn 12,27). Életének célja az volt, hogy minden em-
ber bűnét magára vállalja, elhordozza, és ezek miatt meghaljon, ezzel megszerezve a bűnbo-
csánat és az örökélet lehetőségét mindenki számára . 
 

 Jézus sírjára követ hengerítettek, és követői szomorúan nézték, ahogy minden remé-
nyük visszafordíthatatlanul sírba száll. Jézus valójában az Isten Igéje volt testi formában (Jn 

1,14). Ha ideig-óráig el is lehet nyomni, Istenünk beszéde akkor is megmarad mindörökre. 
 Az emberek által kiásott, majd befedett sírokat, urnafalakat, záróköveket Isten képes 
újra felnyitni, hogy az elhunytakat előszó-
lítsa, mint élőket. Jézus Krisztus sírjáról 
angyal hengerítette el a követ és a meg-
nyitott, üres sír hirdette a Megváltó feltá-
madását, amely új reményt, hitet, örömet 
hozott Jézus akkori és mai tanítványainak 
egyaránt. Rövidesen eljön az idő, amikor 
a Krisztusban elhunytak sírjai is megnyíl-
nak, hogy a feltámadottak új tavaszt, új és 
örök életet, üdvösséget hordozva a 
mennyei trónterem állandóan virágzó 
ékességévé legyenek. 



 

 
 
 

    Szegénységben, 
                  gazdagságban 
 
 
 

A házassági fogadalom szinte elmaradhatatlan gon-
dolatpárja, amely kifejezni hivatott, hogy nem anyagi érdekek mentén kötjük össze egy 
életre magunkat házastársunkkal, hanem elkötelezzük magunkat arra, hogy akár jól, akár 
kevésbé jól mennek is fiskális ügyeink, ez nem jelentheti a házassági szövetség végét. 
 

 Érdekes megfigyelni, hogy az újszövetségi iratokban a Megváltó és a megváltottak kap-
csolatára nem egy esetben használják a szentírók a jegyesség, a házasság, ill. a menyegzői va-
csora képét (Jel 19,9), sőt, az Úr Jézus is beszél a menyasszonyról és a vőlegényről (Mt 9,14–

15). 
 Mindez két ember kapcsán jutott eszembe. Az egyik olyan volt, amilyennek minden hí-
vő álmodja magát. Hűségesen ragaszkodott Isten törvényeihez, engedelmességben élt gyer-
mekségétől fogva, kereste az Úr Jézus jelenlétét … 
 A másik pedig olyan volt, amilyennek nem szeretnénk látni egy keresztényt, de még ön-
magunkat sem. Gonosz, indulatos, erőszakos, pénzsóvár, embertársait és saját népét is ki-
használó, ugyanakkor megvetett, lenézett, gyűlölt ember. Ez utóbbi csak egyszer, és akkor is 
csak titokban volt kíváncsi az Úr Jézusra. 
 

 Azon gondolkodtam, vajon melyiknek adnék több esélyt arra, hogy az Úr asztalának 
vendége legyen a menyegzői vacsorán. Melyikük mellett ülnék szívesebben a gyülekezetben? 
Melyikük köszöntését fogadnám nagyobb örömmel az utcán, a nyilvánosság előtt? 
 Bizony, amit szemeimmel látok, sok esetben nem a valóság, nem a teljes igazság. Mert-
hogy az először említett embertársunk olyannyira ragaszkodott vagyonához, felhalmozott ér-
tékeihez, hogy amikor döntéshelyzetbe került, inkább a földi gazdagságot választotta Jézus 
helyett. A másodszor említett, bűnös és gyűlölt ember pedig, amikor találkozott Jézus Krisz-
tussal, arra az elhatározásra jutott, hogy nem csekély vagyonának felét karitatív célokra adja, 
akiktől pedig erőszakkal, zsarolással elvett valamit, azoknak a négyszeresét adja kárpótlásul. 
 

 A Szentírásból a gazdag ifjúként (Mt 19,16–23) és Zákeusként (Lk 19,1–10) megismert 
emberek lelkülete napjainkban is itt él közöttünk. Megérthetjük, hogy nem elegendő a külső-
ségekben és néhány látványos területen úgy viselkedni, mintha Istenhez tartoznánk. Az Úr Jé-
zus azt szeretné, ha eljegyzett menyasszonynépeként minden körülményünkben őhozzá ra-
gaszkodnánk, szegénységben és gazdagságban is, 
tudva, hogy mindent az ő áldott kezéből kapunk, 
még financiális lehetőségeinket is. Azt is megta-
nulhatjuk az Úr követése során, hogy ő gondot 
visel rólunk, ha képesek vagyunk mindenünket az 
ő rendelkezésére bocsátani, legyen szó anyagiak-
ról, képességekről, lehetőségekről, adottságokról, 
egyszóval mindarról, amivel bírunk az ő kegyel-
méből. 



 

Benedek Zsolt 
 
 

Célra tarts! 
 

„Cél a körkörös mellalak alsó széle közepe! Rövid soroza-
tokkal, tűz!” 
 

Bizonnyal akadnak férfiolvasók, akik most mosolyra húz-
zák a szájukat, és hirtelen katonatörténetek tucatjai ötle-
nek föl elméjükben, és bizonyára akadnak hölgyolvasók, 

akik vagy nem értik, miről van szó, vagy fejüket fogják: jaj, ne, csak katonatörténetet ne! 
 

 A másféléves sorkatonai szolgálatom alatt mindössze háromszor voltam lőgyakorlaton, 
de mindhárom alkalommal ugyanaz a jól megszokott, unalomig ismert tűzparancs hangzott el. 
A második alkalommal kezdtem azon gondolkodni, hogy vajon, ha igazi háború lenne, akkor is 
ilyen akkurátusan határoznák-e meg a célzási irányelveket. A harmadik lőgyakorlaton már szé-
les vigyorral az arcomon hallgattam, amint a lövészetvezető elmondja az ismert formulát, az-
után pedig indul a fegyverropogás. Tény, hogy a katonai kiképzés egyik fontos eleme kell, hogy 
legyen a lőgyakorlat, ami nem csupán a géppisztolysorozatokból, hanem a fegyver alapos is-
meretéből, használat előtti és utáni karbantartásából, a lőlapok kiértékeléséből, elméleti és 
gyakorlati képzésből, és még számos, aprónak tűnő mozzanatból áll. Az alapok elsajátítása, a 
biztonsági intézkedések, szabályok, parancsok, eljárások megismerése megelőzte a lőgyakorla-
tot, amelynek célja az volt, hogy minél pontosabb célzással, minél jobb eredményt érjünk el a 
lövészet során. 

(folytatás az 5. oldalon) 
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“Mit tehetek az üldözött keresztényekért?” 
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 A katonaidő alatt akadtak olyan tevékenységek, 
amelyeknek semmi értelme nem volt, de az azóta eltelt 
több mint 2 évtized bizonyította, hogy hasznos volt 
megtanulni, elsajátítani bizonyos készségeket, képessé-
geket. Ilyen hasznos tényező volt a lövészet is. Bár fegy-
ver azóta sem volt a kezemben, de a cél helyes kiválasz-
tása, a célra tartás, a pontos lövés elméletének és gya-
korlatának ismerete sokszor segített a hétköznapi élet-
ben és a gyülekezeti szolgálatban is. 
 Gyakran föl is teszem magamnak a kérdést: valóban jól és jó helyre célzom, jó az irány-
zék? Ha visszagondolok családi, gyülekezeti eseményekre, történésekre, az utólagos kiértéke-
lés során észrevehetem, ha hibát követtem el. Az Úr Jézus is fölteszi a kérdést: készen állok-e 
a javításra. Az egyik nagy hiba, amit elkövethetek, hogy egy kézlegyintéssel elintézem az 
ügyet. A Biblia egy igen rövid, de nagyon megdöbbentő szóval adja vissza a célt tévesztést: 
bűn. Gondoljunk csak bele, ha Tell Vilmos annak idején eltévesztette volna a célt… Ma úgy 
emlegetnék, mint aki lenyilazta a saját fiát és ezért gyilkosságban bűnösnek találták. 
 

 Emlékszem, amikor katonaként először megkaptuk az AMD gépkarabélyunkat – persze 
lőszer nélkül –, olyan volt, mintha egy csapat gyerek szabadult volna el: bujkáltunk az ágyak 
között, és hangos ratatatával fejeztük ki, milyen nagy élmény a valódi géppisztoly. 
 

 Ma is valódi fegyvert tarthatunk a kezünkben. Nem gépfegyver, nem légpuska, hanem 
ima, Biblia, evangélium. Ha ma íródna a Könyvek Könyve, valószínűleg nem azt olvasnánk 
benne, hogy az Isten Igéje élesebb minden kétélű kardnál 
(Zsid 4,12), hanem azt: hatékonyabb minden, ember által 
kifejlesztett fegyvernél. Mégis, sokszor gyermekded módra 
vagdosunk, hadonászunk vele, mintha valamiféle játék vol-
na. Pál apostol, a híres harcművész azonban útbaigazít, 
amikor azt mondja: „én tehát úgy futok, mint aki előtt 
nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a leve-
gőbe vág” (1Kor 9,26). 
 

 A cél helyes kiválasztása és a gyakorlott célra tartás sokat segít a győzelem elérésében. 
Személyes célom az üdvösség elérése. Eközben persze nem feledkezhetem meg a közösségi 
célról sem! Olyan ez, mint a csatában való küzdelem, amelynek során minden katona küzd sa-
ját túléléséért, ugyanakkor serege győzelméért is. 
 A Gyülekezet, az Egyház küldetése és célja: hirdetni az evangéliumot minden embernek 

(Róm 1,14–15). Nem válik ez a cél másodlagossá, vagy 
még hátrébb szorulóvá, miközben a gyülekezet vagy az 
egyház egyéb ügyeire hatalmas gondot fordítunk? Itt az 
ideje az irányzék helyes beállításának, hiszen Jézus 
Krisztus az evangélium hirdetését napiparancsba adta. 
 

Egyik gyülekezeti énekünk azt mondja: „Jézust vágyom 

küzdőtársul…”. A harc ugyanis folyik személyes üdvös-
ségünkért, de a lelkek megnyeréséért, emberi életek 
megmentéséért is. Nincs más hátra: célra tarts! 



Benedek Zsolt 
 
 

Tüzeskedjünk! 
 
Gyermekkoromban egy lakótelepi épületben éltünk, 
melynek udvarán sok hasonló korú gyerek verődött ösz-
sze a délutáni vagy a szünidei játék idején. Ritka, de elő-
forduló tevékenység volt – persze mindig a nagyobbak 
ötletéből – a tüzeskedés. 
 

 Többnyire a környékbeli füves dombokra jártunk ki, és papírt, műanyagot meg még ki 
tudja, miféle éghető anyagokat gyújtottunk fel. Egyszer kedvet kaptam ahhoz, hogy otthon is 
kipróbáljam a tűzcsiholás tudományát. Egy papírlapot kisebb darabokra téptem, beletettem a 
hamutartóba, és az alsó papír fecnit meggyújtottam gyufával. A láng hamar fellobbant, és – 
gondolom – a felszabaduló hő hatására a felül lévő papírdarabkák föllebbentek a levegőbe, 
persze lángolva, majd visszahullottak a szőnyegre. Iszonyú sebességgel vert a szívem, miköz-
ben próbáltam a tüzet nagyon gyorsan eloltani, a nyomait pedig igyekeztem nagyon gyorsan 
eltüntetni, hogy mire a szüleim hazaérnek, semmi se maradjon. Soha nem tudták meg ezt az 
esetet – legalábbis azt hiszem. 
 

 Néhány évvel ezelőtt valaki más tüzeskedett. Jól emlékszem a napra, amikor családom-
mal otthon töltöttünk a délutánt, és a házunk mögött lévő domb tetején hatalmas lángnyel-
veket vettünk észre. Valaki ismét tarlóégetésbe kezdett. Mivel házunk kerítésének túloldalán 
a bozótos igen közel volt, lapáttal a kezemben kimentem a hátsó kapun, hogy a közeledő lán-
gokat néhány jól irányzott csapással megállítsam. Láttam, hogy a hosszú kerítés túlsó sarka 
felől érkezik hamarabb a tűz, így odasétáltam, és módszeresen elkezdtem oltani a kerítést is 
fenyegető tüzet. Munka közben egy pillanatra föltekintve konstatáltam, hogy a hátsó kapu fe-
lé is gyorsan közeledik a tűz, és a bozótos méretéből 
adódóan 5–8 méteres lángokkal lobog. A másodperc 
töredéke alatt ismertem föl, hogy nagy bajban vagyok, 
mert a tűz be fog keríteni és nincs hova menekülnöm. 
Mögöttem a kerítés, szemből pedig lassanként körbe-
vesznek a lángok. Azonnal futásnak eredtem, hogy el-
érjem a kaput, miközben a bozóttűz egy hirtelenjött 
szélfuvallattól még gyorsabban közeledett. Azt hiszem, 
életemben nem futottam még úgy, ahogy akkor. Szinte 
bezuhantam, berepültem a hátsó kapun, és abban a 
pillanatban a hatalmas lángok el is érték a kerítésünket. Nem sok választott el attól, hogy na-
gyobbik fiam, aki az egyik szoba ablakából végignézte a jelenetet, ne legyen szemtanúja, 

ahogy apja megég. 
 

 A tűz alkalmasint hasznos, máskor 
halálos ellenség. A gyertya vagy a kandal-
ló lángjai lehetnek romantikusak, de ha 
elszabadulnak, mindent elpusztítanak. 
 

(folytatás a 7. oldalon) 

 
 

Hírlevelünk e havi áhítatait 

Benedek Zsolt 
pünkösdi lelkipásztor írta. 



 A Biblia kijelenti számunkra: 
 

„…a mi Istenünk emésztő tűz.” 
(Zsid 12,29) 

 

 Amikor életemről elmélkedem, sokszor gondolok arra, 
hogy bűneim, vétkeim miatt Isten akár lángba is boríthatna, 
mégis, milyen irgalommal és szeretettel fordult felém Fiában, Jé-
zus Krisztusban. Nem akar elpusztítani senkit közülünk, sokkal 
inkább meg szeretne menteni (Jn 3,16–17). Megmenekülésünk 
úgy lehetséges, ha kibírjuk azt a tüzet, amely maga Isten.  
 Mivel azonban nincs olyan anyag, ami ellene állna Isten 

tüzének, ezért arra van szükségünk, hogy Isten tüzébe merüljünk bele, mi magunk is tüzet 
fogva, tüzet hordozva. Bemerítő János úgy nyilatkozott Jézus 
Krisztusról, hogy ő merít majd bennünket Szentlélekbe és tűz-
be (Mt 3,11). 
 

 Az Úr Jézus szándéka, hogy mindez végbemenjen, én 
pedig ne játsszak a tűzzel és ne is oltogassam, hanem sokkal 
inkább hordozzam a pünkösd tüzét, hogy lángoljon. 
 A tűz szinte mindig kicsiben indul. Elég egy szikra, egy 
kis parázs, és ha minden egyéb feltétel adott, a tűz terjedni, 
növekedni kezd. Legyünk szikrák, legyünk lángnyelvek, akik 
Isten szentségének, Szentlelkének tüzét hordozzuk. Legyünk 
lobogó lángú, Krisztus-jellemű, Isten útján elkötelezett hívők.  
 Ez a tűz ugyanis nem rettegést generál, hanem áldást hoz, és életet örökké! 

HÁBORÚS HELYZETEKBEN AZ AMARO DEL 
 

Ahogy a hírekben is hallhatunk róla, Ukrajnában patta-
násig feszült a helyzet, és a háború is bármikor kitörhet. 
Bár az Amaro Del legénysége a veszélyes zónáktól a 
földrajzilag távol eső Munkácson él, ott is érezni lehet az 
országban uralkodó félelmet. A fiúk a nehéz politikai-

társadalmi viszonyok mellett szellemi nehézségekkel is küzdenek. 
 

 Az ukrán helyzet minden téren próbára teszi az országban élő embereket. Az árak me-
redeken emelkednek, gyakran elmarad a bérek és nyugdíjak kifizetése, a korrupció az ország 
vezetőinek körében is virágzik, a háború fenyegetése pedig lelki értelemben is megviseli az 
egész társadalmat. Jankovszki Ruszlán, az Amaro Del énekes-gitárosa elmondta nekünk, hogy 
a munkácsi emberek - noha vannak köztük oroszok, magyarok, cigányok és más nemzetiségű-
ek - egymással összefogva imádkoznak a békéért. A város lelkészei, az ortodoxtól a reformátu-
son át a kisebb felekezetekig rendszeresen találkoznak egymással és együtt könyörögnek Is-
tenhez, hogy kerülje el Ukrajnát a vérontás, és a konfliktusokat sikerüljön fegyverek nélkül 
megoldani. Előfordul, hogy a keresztények a város utcáin tartanak imaalkalmakat, de a lelki-
pásztorok a nyilvánosságon kívül is keresik egymást, hogy együtt imádkozzanak. 
 

(A teljes cikk a KEMA elektronikus hírlevelében olvasható) 


