
P. Mark Knowles 

Kedves Barátok, 

Volt valaha olyan találkozásotok, amely után azon tőnıdtetek, hogy az isteni elrendezettségő 

volt? Természetesen. 

Pont tegnap történt velem egy ilyen, amikor felszálltam a Floridába tartó repülıre azzal a 

szándékkal, hogy meglátogassam a családomat. 

Gyakran repülök "tartalék" utasként, hála Jerry barátom nagyszerő segítségének, aki egy nagy 

légitársaságnál dolgozik. Ha nem vagytok járatosak ebben, ez alapvetıen egy csökkentett áru 

jegy, amely azon alapszik, ha egy gép tele van utasokkal, akik a teljes árat fizették, akkor 

neked meg kell várnod a következı gépet, és remélni, hogy azon lesz szabad hely. Tehát némi 

rugalmasság szükségeltetik :-), hogy így utazzon az ember. Viszont elég gyakran megtörténik, 

hogy valaki nem jelenik meg akármilyen okból kifolyólag, ezért készen kell állni, ha a 

légitársaság munkatársa a te nevedet hívná a felszabadult helyre. 

Kedden reggel 5 órakor érkeztem a baltimore-i reptérre, remélve, hogy a 6:30-as járatot 

elcsípem, tekintettel arra, hogy a reggeli járatokon rendszerint több az üres hely. De nem így 

alakult. A gép tele volt. Ha valaki nem jelent volna meg, én lettem volna a következı tartalék 

utas, akit beengedtek volna a fedélzetre. Én voltam tehát az elsı számú a listán, ahogy a 

repülı felbúgott és eltőnt a tiszta, gyönyörő égen. Emberek gyakran az elsık szeretnének 

lenni az életben. Szeretjük, ha sportesemények alkalmával a játék vagy a szezon végén azt 

kiálthatjuk, "Mi vagyunk az elsık! Mi vagyunk az elsık!" De ebben az esetben elsınek lenni 

semmi különbséget nem jelentett a 37.helytıl, mivel még mindig nem voltam semmilyen gép 

fedélzetén. OK, talán a következın... 

Mégsem, a 7:30-as, a 8:30-as és a 9:30-as járat is tele volt. Azon kezdtem el tőnıdni, vajon 

mikor leszek egy atlantai járat fedélzetén. A kedves jegykiadó munkatárs rejtett szánakozással 

a hangjában azt mondta, a 12.45-ös járat egész jónak tőnik, ott még 11 üres hely van. Ez jó 

hír. De azért megpróbálkozom a 11:30-asal is, hátha. Nem igazán gondoltam, hogy erre 

sikerülhet feljutnom, és inkább elébe kellett volna néznem annak, hogy felkapva a 

csomagomat a megfelelı kapunál várjam a 12:45-ös járatot.  



Hirtelen hallottam, "Knowles utas, kérem fáradjon a beszálló kapuhoz" Gyorsan 

megragadtam a csomagomat és siettem a kapuhoz. "Kellemes utat!" Azt kérdeztem magamtól, 

ahogy haladtam a fedélzethez vezetı folyosón, hogyan kerültem erre a gépre? Azt mondta a 

kisasszony, minden járat tele van 12:45-ig, nemdebár? Érdekes... 

Amikor elértük Atlantát, fogalmam sem volt, mikor megy a következı lehetséges járat 

Jacksonville-be, hiszen nem vártam, hogy pont ezen a bizonyos gépen leszek. De ezen a 

ponton inkább csak örültem, hogy már félúton vagyok Florida felé, és ebben az örömben 

sétáltam az atlantai reptéren. A sétám azonban gyorsan sprintbe csapott át, amikor megláttam 

a TV kijelzın az indulási idıpontokat, és a következı gépnél az volt kiírva, "Beszállás"! El 

kellett jutnom a B-4-es kapuhoz, így elindultam a B-kapukhoz, gondolván, hogy a B-4 

egészen közel lesz, de mégsem, a számok ellenkezıleg voltak, B-20-tól vagy B18-tól 

kezdıdtek, valahogy így, ezért amilyen gyorsan csak tudtam átszıttem magam jó néhány 

utason, akik hasonlóan kavarogtak, mint én, csak ık némileg lassabb sebességnél tették 

ugyanezt. 

Dicsıség az Úrnak, amikor odaértem, volt üres hely, és gyorsan kaptam egy hely-jegyet. 

Kifogyva a levegıbıl, tántorogva az oldalhajónál megtaláltam a helyemet. 5 percel késıbb 

bezárták az ajtókat, úgyhogy, ha nem vágtázok, akkor valószínőleg nem érem el ezt a gépet. 

Miután leültem, jött egy Benjamin nevő férfi, aki közvetlenül mellém ült, és megosztotta 

velem, hogy az elızı napi járatát törölték, valamilyen mőszaki hiba következtében. 

Ahogy folytattuk a beszélgetést Benjaminnal, elég hamar átterelıdött a szó Jézusra és a Biblia 

Igazságára. A következı másfél órában kiöntöttem ennek az embernek mindent, amit tudtam 

a Bibliáról, a Biblia kapcsolódásáról a zsidók történelméhez és Jézus Istenségérıl!!! 

Valamennyire vallásos volt, de nem annyira buzgó módon zsidó, olyasvalaki, aki nagyon 

nyitott volt hallani Jézusról, az Igazságról, az Új Szövetségben hirdetett hit általiságról. A 

rabbija azt mondta neki, Jézus sosem állította magáról, hogy Isten lenne, így kinyitottam az 

Igét és felolvastam János 8:58-at, ahol Jézus azt mondja: "Mielıtt Ábrahám volt, én vagyok" 

Milyen öröm volt elvinni ıt 3 Mózeshez, és elmagyarázni, hogy igenis Jézus volt a 

"VAGYOK", aki megjelent Mózesnek az égı csipkebokorban, mert a zsidók azonnal 

felkapták a köveket, hogy megkövezzék İt, mert ezt a kijelentését Istenkáromlásnak 

tekintették. 



Miután a gép landolt és gurult a beállóhelyére, az emberek elkezdtek felállni, kivenni a 

csomagjaikat, de ez az ember csak bámult rám amolyan gyönyörő gyermeki csodálattal, és 

folytatta a kérdés-feltevéseit!! Kétszer vagy háromszor is megköszönte, hogy megosztottam 

vele ezeket. Én pedig örvendeztem a szívemben, és hálás voltam Istennek egy ilyen 

lehetıségért. 

Mielıtt elváltak volna útjaink azt mondtam neki: "Nem hiszek az egybeesésekben vagy a 

véletlenekben. A te járatodat tegnap törölték, én pedig ma azt a bizonyos járatot kaptam, 

amire semmi esélyem nem volt feljutni. S végig sprinteltem az atlantai reptéren, hogy 

elcsípjem ezt a bizonyos járatot Jacksonville-be. Mindez azért volt, mert Isten tudta, hogy 

neked olyan szíved van, amely meg akarja ismerni İt, és pont mellém ültetett le, hogy 

megoszthassam veled ezeket a jó híreket!" Egyetértett velem egy hatalmas mosollyal az 

arcán. 

Dicsıség a mi jó Urunknak a magasságban az İ kegyelmes és rejtélyes útjaiért! Kérlek 

imádkozzatok ennek a drága és értékes embernek, Benjaminnak a megtéréséért! ÚR Jézus mi 

most egyetértésben elkérjük, hogy mentsd meg Benjamin lelkét. Azt mondtad, Te nem 

akarod, hogy bárki elvesszen, hanem, hogy mindenki eljusson az Igazság ismeretére. 

Könyörülj rajta, mentsd meg és emeld fel ıt hatalmas evangelistává, hogy sokakat 

megnyerjen a saját népébıl Krisztusnak! Ámen! 

Köszönöm, hogy velem együtt élveztétek ezt a jó kis beszámolót. Nézzünk a mezıkre, 

amelyek fehérek az aratásra. Naponta ezrek vesznek el és szállnak le egy Krisztus nélküli 

örökkévalóságba, de itt vannak sokan körülöttünk, akik vágyakozzák hallani a megváltó 

Jézusunk egyszerő üzenetét, aki meghalt értük, kiontotta a vérét, feltámadt, és a Nevében való 

hit által megbocsátást nyerhetnek. 

A nagyszerő angol misszionárius C.T.Studd mondta:"Ha Jézus Isten és meghalt értem, akkor 

semmilyen áldozat nem lehet túl nagy számomra, amelyet Érte tehetek." Ámen! 

  
  

 
 


