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V É G I D �

Jézus és apostolai világosan utaltak az utolsó id�kre.
Vegyük szemügyre a végid� néhány általuk is említett 
jelét.

Háborúk
A XX. évszázad a történelem legs�r�bben el�forduló
er�szaktételeinek százada. A Kr.e. VI. századtól a 
Kr.u. XIX. századig kb. 40 millió háborúban elesett és 
133 millió terror, tömegmészárlás, máglyahalál követ-
keztében elhunyt  áldozat volt. A XX. században 110 
millió háborús halottat és 192 millió tömegmészárlás-
ból ered� áldozatot számoltak össze. A múlt évszá-
zadban tehát többet mutattak ki, mint a megel�z� 25 
évszázad alatt együttvéve. 

Sokasodó földrengések 
1946-tól 1956-ig volt 7; 1966-ig 17; egyedül 1967-ben 
17; 1968-ban 19; 1969-ben 21; 1970-ben 24; és 1971-
ben 34 hatos er�sség�nél nagyobb földrengést észlel-
tek. Egy másik statisztika szerint 1967-1976-ig 180 
hetesnél er�sebb földrengés volt. 

Távolodás Istent�l
Sokkal végzetesebb számos ember Isten elleni nyílt 
lázadása. Elragadja �ket a szexuális lazaság és az er�-
szak élvezete, amit a tömegmédiák minden lakásba 

bevihetnek. Mivel a mi generációnk Istent, az élet 
teremt�jét sem nem imádták, sem neki hálát nem ad-
tak, kifordult gondolkodásúak lettek, hogy illetlen 
dolgokat cselekedjenek (2Tim 3,1-5; Rom 1,22-32).

Ennek a kibontakozását különféle szellemi áramla-
tok támogatták, pl. okkultizmus, rockzene és anarchia.

Gyermekeink és serdül�ink manipulálása 
Sok iskola antikrisztusi értékek tanm�helye lett. A 
diákok lázadnak nemcsak a demokrácia, hanem min-
den tekintély, család és keresztyén érték ellen. A hát-
térben új pszichológiai eszmék állnak, indián szelle-
miség, jóga, s�t még boszorkánysággal is kísérletez-
nek.

Ennek a szisztematikus befolyásolásnak a célja, 
hogy a diákoktól a bibliai erkölcs mértékét teljesen 
elragadják. Propagálják a szabad szerelmet, a 
homoszexualitást és az énnek valamint az univerzum-
nak imádatát. 

Mint az él�, igaz Isten gyermekei ki vagyunk tehe-
tetlenül szolgáltatva ennek a folyamatnak? Semmi-
képpen!  Isten Lelke által formált jó példánkkal von-
zóvá tehetjük ifjúságunk számára az Úr Jézus Krisztus 
követését. A házi áhítat, a családi imádkozás, a helyes 
és helytelen jó bevésése és a hasznos munkára serken-
tés hatásos eszközök.

Karizmatikus betörés 
Itt már a név félreérthet�, mert a "karizma" kegyelmi 
vagy lelki ajándék a szolgálatra. A legnagyobb isteni 
ajándék a szeretet. A Szentlélek a mi emberi lelkünk-
ben akar megnyilatkozni. Téves szellemek azonban ki 
akarják terjeszteni hatalmukat az ember lelkére és 
érzékeire, hogy megrabolják (Ézs 28,7-13). Ha egy-
más mellé állítjuk, amit Isten Lelke és a rajongás szel-
leme munkál, könnyen megvizsgálhatjuk, hogy a bib-
liai józanság uralkodik-e felettünk. 

A Szentlélek csendben, szelíden munkálkodik, sze-
rénységet és alázatosságot munkál. Jézus Krisztust 
dics�íti és az � váltságm�vét, ugyanakkor tiszteletben 
tartja a mi személyiségünket. Bennünk lakozása igazi 
szabadságot eredményez és lelki kibontakozást, egyet-
értésben Isten akaratával (János 14,15-21; 16,5-15). 

A rajongás lelke azonban önelégültté tesz, g�gössé,
fékezhetetlenné és er�szakossá. Nem hagy id�t a mér-
legelésre, megköveteli az értelem kikapcsolását és az 
akarat nélküli alárendelést. Nem t�ri eredetének meg-
vizsgálását. Embereket dics�ít és embert�l való füg-
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Néha szükséged van egy angyalra 
„Angyalainak parancsolt fel led,

hogy rizzenek téged minden
                                     utadban”        Zsolt 91,11. 

Bizonyos körülmények közt Isten barátságos embe-
rek képében küldi ket, néha véletlennek t n  esete-
ken keresztül, de itt-ott valóban az a benyomásunk, 
hogy mennyei Atyánk angyalt küld, aki láthatatlanul, 
mégis érezhet en beleavatkozik az életünkbe. 
   A mód mellékes, fontos a tény, hogy Urunk sem-
miképpen nem hagy magunkra, amikor nagyon szo-
ros lesz a helyzet, és már semmi kiutat nem találunk.  
   A Mindenható megígérte, hogy segítséget nyújt 
azoknak, akik rá hagyatkoznak. Ezért szabad hatá-
rozottan számolnunk azzal, hogy krízis idején h sé-
ges riz nk támogatása soha nem fog elmaradni, 
talán követét küldi el, aki mellénk áll, riz, bátorít, 
kedvesen továbbvezet.        

Az Ószövetségben els ként haragvó kérubokkal 
szembesülünk, akik elzárják az Édenbe vezet  utat 
(1Móz 3,24). De ott látjuk az égi küldötteket Ábra-
hám vendégeinek köntösében (1Móz 18), Jákób me-
nekülésekor az égig ér  létrán (1Móz 28, 11); van aki 
elrekeszti Bálám rossz útját (4Móz 22,24), más meg-
jelenti Sámson születését (Bír 13,3), majd seregest l
lesznek láthatók a megszállástól fenyegetett város 
körül (2Kir 6,17), és egy angyali fejedelem a homá-
lyos jöv  titkait bontogatja Dániel el tt (Dán 19,21).  
   Az Újszövetség is angyali szolgálattal nyit. Keresz-
tel  János apja angyal közvetítésével szerez tudomást 
fia születésér l (Luk 1,11), ugyanez a hírviv  tér be a 
názáreti sz zhöz a világot felforgató üzenettel (Luk 
1,26); mennyei lakók sokasága harsogja a betlehemi 
égbolton Isten dics ségét (Luk 2,13). 
   A Mindenható egy rövid id re kisebbé tette Egy-
szülöttjét az angyaloknál (Zsid 2,7). Jézus megkísér-

tésékor a Gonosz távozása után angyalok szolgálnak az 
Isten Fiának (Mát 4,11), s az er sítést angyal nyújtja a 
Gecsemánéban tusakodó Üdvözít nek (Luk 22,43).  
   Lázárt angyalok viszik Ábrahám kebelébe (Luk 
16,22), Isten égi szolgája vezeti ki Pétert a börtönb l
(Apcs 12,7), utasítja Kornéliust a hit útján való megol-
dás keresésére (Apcs 10,3) és bátorítja a viharos tenge-
ren hányódó Pált, hogy közölje a szabadulás hírét útitár-
saival (Apcs 27,23). „Szolgáló lelkek az angyalok – 
tudósít a Zsidókhoz írt levél -, elküldve szolgálatra azo-
kért, akik örökölni fogják az üdvösséget” (Zsid 1,14). 
   Viszont a megváltott ember bizonyos vonatkozásban 
magasan felette áll ezeknek a sokszor irigyelt égi lé-
nyeknek. A megváltásba, amiben a Krisztus vérén vásá-
roltaknak részük lehet, angyalok vágyakoznak belete-
kinteni (1Pét 1,12). Kranach Lukács, Luther fest  kor-
társa úgy ábrázolta egy oltárképen a Megfeszítettet, 
hogy keresztje körül ámulva illetik angyalok a sebeit. 
Nem értik a nagy áldozatot. Mi sem, de hálás megta-
pasztalói lehetünk. Aztán a Teremt  a jövend  világot 
nem angyaloknak vetette alá, sosem mondta nekik, hogy 
„én fiam vagy te”, rólunk pedig így nyilatkozik János 
apostol: „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk 
az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk” (1Ján 3,1). 
   Sok téves nézet is alakult ki az angyalokról. Nem el-
hunyt szeretteink égi képmásai k, mint egyesek hiszik 
különösen kicsi gyermekek esetében. Nem dundi, szár-
nyas puttók, amilyeneket a fest k, szobrászok ábrázol-
nak. Az imádat semmiképpen nem illeti meg ket. A 
mennyei jelenéseket szemlél  János apostol ilyen hódo-
latát a magyarázó angyal határozottan visszautasítja.  
   De éppen a Jelenések könyvében tárul fel gazdagab-
ban szemünk el tt, hogy a megrendít  történelmi ese-
mények, természeti katasztrófák mozgatói vagy akadá-
lyozói ugyancsak az angyalok, akik vonakodás nélkül 
hajtják végre mennyei Gazdájuk utasításait. Mégsem 
tekinthet k rideg, merev gépezetnek. Megváltónk bepil-
lantást enged érzelmi életükbe: nagy öröm van a 
mennyben Isten angyalai közt egy b nös ember megté-
résén. Feszülten figyelik tehát az ide-oda bolyongó, 
célját nem találó lelket. És amikor a tanítványok fagga-
tására a Mester elárul egyet-mást az apokalipszis ese-
ményeib l, az is kiderül, hogy visszajövetelekor szent 
angyalok serege fogja körülvenni t, akik hosszú, hosz-
szú szolgálatuk után megérdemelt jutalomként részesül-
hetnek abban a kifejezhetetlen örömben, hogy a Bárány 
megkezdi menyegz jét tiszta és szepl tlen menyasszo-
nyával, a vérén megváltott Gyülekezettel.                ITné 
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Körülvettek a halál kötelei 
Szeretném elmondani személyes élményemet. 1938-
ban történt. Irtózatos dörrenés rázta meg Basel házait. 
Felrobbant egy 700 atmoszféra nyomású pumpa. 
Azonban nem a rendkívüli nyomás okozta a pumpa 
szétpukkanását, hanem a ken olaj g ze a hengerben. 
Oxigén és leveg  keveréke képz dött benn, és az 
felrobbant. Hogy honnan kapott szikrát, azt nem tud-
ták kideríteni. Korábban alkalmazott pumpákkal soha 
nem történt ilyesmi.  
   Fél órával a katasztrófa el tt ott álltam a pumpa 
mellett a szerkezetet szállító cég egyik képvisel jé-
vel. A végeredmény: hét halott és húsz sebesült, köz-
tük több igen súlyosan sérült. Életemben el ször 
láttam teljesen szétroncsolódott embereket. A sebe-
sültek üvöltve rohantak ki a nagy szerel csarnokból.
   Mint huszonnyolc éves, még meg nem tért ifjú 
tudtam, hogy Isten rzött meg, és mellette édesanyám 
imádságai. Mégis csak negyvenkét éves koromban 
találtam végre békességet Jézus Krisztusban. Azóta 
benne vagyok boldogan elrejtve. De azt az élményt 
nem lehet elfelejteni. Mivel hálálhatom meg, hogy 
megtartott? Semmivel. t akarom teljes szívb l kö-
vetni – ennél többet nem kíván.              Gustav Speth 

Feljebb, mint kérnénk vagy elgondolnánk 
Lelkigondozói beszélgetésben hangzott el a követke-
z  történet, amit szabad nyilvánosságra hoznom. 
   Kedves, tisztességes leány volt a házvezet je egy 
gyárosnak. Az alávaló férfi er szakot követett el a 
védtelen teremtésen. A gyalázat miatti szégyent l a 
szerencsétlen lelki beteg lett. A gyáros, aki több mint 
négyszáz munkást foglalkoztatott az üzemében, olyan 
fukar volt, hogy a törvény által el írt kötelez  járan-
dóságot nem fizette ki teljesen. A kedélybeteg leány 
nagy nyomorúságba jutott. A hosszú kórházi ápolás 
apai örökségét szinte teljesen felemésztette. Egyetlen 
öröme a szépen fejl d , vidám fiúcska volt.   
   Az öröm azonban nem tartott sokáig. Iskoláinak 
elvégzése után a fiú, akinél hiányzott az apai kéz és 
egy energikus anya, belevetette magát a világ élveze-
tébe. Anyja gyakran korholta, de  nem hajtott a szó-
ra. A játék, a mulatság, a szórakozás, az élvezet volt 
az els . Lelkiismeretének hangját azzal hallgattatta 
el, hogy gúnyolta a „kushadókat, a bibliaórára futko-
sókat, a pietistákat”. Ennek jó visszhangja volt cim-
borái körében, s  így próbálta nyugtatni magát. 
   A könnyelm  és életvidám fiatalember lelke mé-
lyén azonban üresség tátongott. Itt-ott nagy magá-
nyosság fogta el a legnagyobb jókedv közepén. Nem 
értette, miért undorodik meg néha hirtelen mindent l. 
Valami ismeretlen er  munkálkodott benne. Barátai 
között bels  elhatárolódást érzett a féktelen dáridó-
zással szemben. Csak gépiesen, minden azonosulás 
nélkül vett részt a szórakozásaikban. Mivel intelli-
gens, sokat olvasott ifjú volt, töprengeni kezdett: 
vajon ezek csak a kései serdül kor feszültségei, inga-

dozásai, vagy mi van velem? A magasabb rend  ÉN 
szorongatja az alacsonyabb rend t, ahogy a pszicholó-
gusok és filozófusok állítják? Esetleg idegen hatalom 
vett kezelésbe, amit még nem ismerek? Ez a bels  hul-
lámzás aztán elérte a tet fokát. A fiú egy falusi búcsú 
alkalmával magába szállt. „Te nyomorult féreg, anyád 
betegen fekszik otthon, te meg itt táncolsz!” Döntés 
érlel dött meg benne: „Ma táncoltam utoljára.”  
   Szavát megtartotta. Anyja csak ámult. Következ  va-
sárnap az eddig oly léha fiatalember ösztönzés nélkül 
elment a hív  közösség bibliaórájára.
   Utána azonban nagy küzdelem kezd dött benne. Úgy 
gondolta: „Este el fogok járni a bibliaórára, de fényes 
nappal nem megyek; ha meglátnak a barátaim, kinevet-
nek.” A Kísért  még az anyában is szövetségest talált: 
„Fiam, csak nem teszel ilyet? Járj el a templomunkba, 
az teljesen elég. Mit fognak az emberek rólunk gondol-
ni? Nem vagy te elvetemült b nös. Mire való ez a térden 
csúszás-mászás? Isten ilyet nem kíván. Azok a hív k
mindent túlzásba visznek!” 
   A fiú állhatatos maradt. Egy cél lebegett el tte: min-
dent vagy semmit. – Ezek a küzdelmek jelentették a 
t zpróbát Krisztus fiatal harcosának. 
   Hamarosan azonban még súlyosabb megpróbáltatással 
kellett szembenéznie. Egy lappangó betegség elrabolta 
addig duzzadó munkaerejét. Az orvosok a kórházban 
csonttuberkulózist állapítottak meg. A Gonosz azonnal 
ott termett mellette. „Ez hát a te Istened, akiben annyira 
bízol. Ne légy bolond! Lehet valaki rendes ember anél-
kül, hogy rögtön mindent olyan radikálisan fogna fel!” 
A szerencsétlen teremtés napokig kétkedés és kísértés 
hullámain hányódott. Röviddel a szükségesnek ítélt 
operáció el tt a még gyenge hit-lábon álló fiatal különös 
jelet kért Istent l a keresztyén üzenet igazságának meg-
er sítéséül: „Uram, add, hogy az altatás ellenére teljes 
öntudatomnál maradjak m tét alatt, és ne érezzek semmi 
fájdalmat.” 
   Ott fekszik a m t asztalon egy freiburgi klinikán. 
Számoltatják, de nem alszik el. Az asszisztens türelmet-
lenül megkérdi: „Fogyaszt alkoholt?” „Nem” – mondja 
a páciens, és tovább számol. Már ötvennél jár. „Maga 
alkoholista?” – kérdi újra az altató orvos. „Nem” – állít-
ja a beteg. Az asszisztens kelletlenül dörmög: „Ilyen 
még soha nem történt velem.” Újabb étert csepegtet a 
maszkra. A narkózis nem sikerül. A páciens azonban 
hallgat, mert érzi az Úr jelenlétét, aki az ostoba módon 
kért jelet készül megadni.  
   Az altató megkönnyebbülve sóhajt: „Na végre, elhall-
gatott. Ilyen esetem még soha nem volt.” A beteg teljes 
tudatánál van, és nem érez semmi fájdalmat. Néha észle-
li a sebész kezének érintését. A professzor valami utasí-
tást ad a kollégájának, mire a m t asztalon fekv  nyu-
godtan megjegyzi: „Professzor úr, mindent értek.” Az 
orvosok megdöbbennek és faggatni kezdik. A beteg 
mindenre pontosan felel. „Képtelen vagyok felfogni – 
mondja a professzor -, soha nem tapasztaltam ilyet. Tel-
jes öntudatnál van, és nincsenek fájdalmai.”    
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   A fiatal keresztyén szívében ujjong imája meghall-
gatása felett. Az élmény határozottan megszilárdítja. 
Ez a kezdete imameghallgatások és hitbeli tapasztala-
tok egész sorozatának. Megoldódott korábbi életének 
rejtélye: felismeri, hogy a Szentlélek munkálkodott 
benne és körülötte, míg aztán Jézus Krisztusnak ki-
szolgáltatta magát.    K.K. 

Ti vagytok a világ világossága 
Tizenöt éves lehettem, amikor anyám meghalt. Mint 
ilyen esetben szokás, mindent felleltároztak. Jóindu-
latú emberek törvénytelen módon segíteni akartak 
apámnak, és mindent alulértékeltek, hogy növeljék az 
adósságot, amit aztán cs ddel enyhíteni lehetett vol-
na. Amikor édesapám – majdnem elkésve – tudomást 
szerzett err l, határozottan elutasította az ilyen segít-
séget, és imába menekült. „Ó, Istenem – esdekelt -, 
benned bízom, te meg tudsz segíteni, hogy ne jussak 
cs dbe.”
   Isten meghallgatta t. A hitelez  tulajdonába vette a 
birtokot, de kegyesen megengedte, hogy benne ma-
radjunk. Stuttgartban udvari hivatalnok volt az illet .
Azonban nemsokára meghalt a felesége, és kénysze-
rült minden ingatlanját és pénzét egy állami tisztvise-
l  kezébe adni, akinek a fivére württembergi minisz-
ter volt. Bizonyos ideig szorongó érzések fojtogattak 
minket, aminek magyarázatát sem tudtuk adni. Apá-
mat ez imába kényszerítette, hogy Isten távolítson el 
t lünk egy esetleg közeled  veszélyt. 
   Eljött az ideje, hogy édesapámnak az esedékes ka-
matot kellett fizetnie, beutazott tehát személyesen az 
intéz höz, hogy megismerje az illet t, akinek most a 
kezében voltunk. Ha el tte némileg szorongott ett l a 
találkozástól, rossz érzése már a férfivel és feleségé-
vel való els  találkozásnál azonnal elszállt. Mindket-
ten szívélyesen fogadták t, szinte mint Isten angya-
lát, úgyhogy apám ezt nem is tudta mire magyarázni. 
Ott kellett aludnia, kikérdezgették mindenr l, mivel 
foglalkozik otthon, s így azt is megtudták, hogy a 
házunkban hív  összejövetelek vannak.  
   Amikor édesapám másnap indulni készült szívében 
tele hálával, hogy ismét ilyen jóindulatú kézbe került, 
a házaspár így szólt hozzá: „Kedves Seitz úr, még 
valami fontosat el szeretnénk mondani önnek. Isten 
olyan csodát tett a maga érdekében, hogy szinte alig 
merjük el hozni, nehogy felfuvalkodottá legyen. A 
háza és egész gazdasága már eladás el tt állt, ami azt 
jelentette, hogy maga a gyermekeivel együtt földön-
futó lett volna. Isten azonban küzdött magáért, és 
angyala által ezt végleg megakadályozta. A falujából 
három gazda felkeresett minket, akik a maga tanyáját 
meg akarták venni. Nagyon rossz bizonyságot tettek 
magáról. Azt állították, hogy azért szegényedett el, 
mert minden jött-ment koldusnak állandóan megszegi 
a kenyerét, és szüntelenül befogadja ket, szállást ad 
nekik. A vételi levél már készen is volt, de amikor alá 
akartam írni, olyan félelem és reszketés fogott el, 

hogy képtelen voltam leírni a nevemet. Nem tehettem 
mást, kértem az embereket, hogy töltsék az éjszakát 
Stuttgartban, és másnap jöjjenek vissza. Hazamenve 
beszámoltam feleségemnek err l a nagy rettegésr l.
Lefekvés el tt együtt imádkoztunk, kértük Istent, hogy 
vegye el a félelmet, és mutassa meg, mit vár t lünk. 
Amikor betértem a hálószobámba és lefeküdtem, Isten-
nek egy angyala lépett az ágyam mellé, és egész más 
bizonyságot tett magáról, mint a három gazda, majd 
világosan értésemre adta, hogy az én feladatom magát 
megmenteni. Felkeltem, hogy elmondjam élményemet a 
feleségemnek, de neki ugyanebben az élményben volt 
része a maga szobájában, és ugyanezt az utasítást kapta. 
Oly csodálatosan hatott ez mindkett nkre, hogy még 
akkor éjjel elhatároztuk, megvesszük a tanyát a maga 
számára.” 
   Mi, gyermekek éppen a learatott zabot hordtuk befelé, 
amikor édesapánk hazatért az útról.  leült egy kévére, 
és így szólt: „Látjátok, gyerekek, mit tett ismét Isten 
értetek! Otthon nélkül, fedél nélkül lennétek, ha nem 
könyörült volna rajtatok.” 
   Rám ez olyan mély benyomást tett, hogy sietve be-
mentem egy közeli kis erd be, kisírtam a szívem háláját, 
és azt mondtam: „Drága Istenem, ha így tör dsz a 
tiéiddel, akkor én egész életemre tied akarok lenni, és 
csak neked élni!”                        Seitz János (1839-1922)

Az angyal közbelépett. Hiszek! 
 Útban voltunk Berlin felé egy evangélizációra, amikor 
ez az eset történt. Nagy TWA repül gépünknek Genf-
ben kellett landolnia, de valami ismeretlen okból egyre a 
leszállópálya felett köröztünk.    
   Eltelt tíz perc – húsz perc – harminc perc. Mért nem 
viszi már le a kapitány a masinát? 
   Már jó negyven perc is elmúlt. Törtük a fejünket, hogy 
mi lehet az akadálya a landolásnak. S akkor megszólalt 
a hangszóróban a vezet  pilóta hangja. „Tisztelt utasok, 
hölgyeim és uraim, nem akarom önöket feleslegesen 
nyugtalanítani, de sajnos nem tudok jó hírt közölni. A 
futóm vet nem tudom kiengedni. Ezért köröztem eddig 
Genf fölött. Egész id  alatt próbálkoztam, de sikertele-
nül. Még fennáll a lehet ség, hogy a szerkezetjelz  m -
szer nem jól mutat. Egyel re azt közli, hogy a kerekek 
nincsenek kinn, de lehet, hogy téves az információ. Ér-
tesítettem rádión a lentieket, és kértem, hogy álljanak a 
leszállópályára, figyeljék meg a gépünket. Viszont sötét 
van, a magasból nem láthatnak jól minket, ezért mélyre-
pülésben kétszer-háromszor elhúzok a pálya felett. Érte-
sítem önöket, mit fognak mondani. Reméljük, hogy jó 
hírt!”
   Valóban elrepültünk háromszor a pálya felett. Aztán 
feszülten figyeltük a pilóta közlését a hangszóróból. „A 
hír nem kedvez . A földi személyzet szerint a kerekek 
nincsenek kieresztve. Ezenkívül legénységünk egyik 
tagja kissé kinyitotta a csomagtér ajtaját, és fényszóró 
segítségével megállapította, hogy a kerekek még be 
vannak húzva… Nem marad más hátra, hasalva (kere-
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kek nélkül) kell leszállnunk. Nem ígérhetek önöknek 
semmit, de megteszek minden t lem telhet t.”
   Felszólított minket, hogy kössük be a biztonsági 
övet a lehet  legmagasabban derék felett. Az ülést 
hajtsuk egészen hátra, és feszítsük lábunkat az el t-
tünk lev  ülés támlájához. Egyes utasok párnákat, 
takarókat kapkodtak el , hogy védjék arcukat a csa-
pódástól, amivel mindenki számolt. „Felkészülni! – 
figyelmeztetett a kapitány. – Leszállok.” 
   Feleségemen és rajtam kívül volt néhány hív  utas 
a gépen, s én odaszóltam nekik: „Kiáltsunk közösen 
az Úrhoz! Tekintsük a repül gépet most imaterem-
nek, ne tör djünk vele, ki lát bennünket és mit gon-
dolnak a többiek!” 
   Kerék nélküli landolásra készültünk az éjszaka 
sötétjében. Hatvan utas a fedélzeten, csomagok,  
légiposta. Négy m köd  motor, a tankokban üzem-
anyag. Utasok, pilóta, legénység – valamennyien 
életveszélyben voltunk. De a repül gépet imaterem-
mé változtattuk, és mi, keresztyének Istenünkhöz 
kiáltottunk, hogy könyörüljön rajtunk.  
   És most bizonyságot tehetek róla, hogy nem egé-
szen egy perccel azután hogy imádkozni kezdtünk, 
hirtelen megszólalt ismét a kapitány hangja a hang-
szóróban: „Barátaim, nagyszer  hír! Csodálatos! 
Éppen ebben a pillanatban kioldódott a futóm . Min-
den rendben van!” 
   Háromnegyed órán át körözött a reptér felett, egész 
id  alatt kétségbeesetten igyekezett a futóm vet kiol-
dani, és már feladta a reményt, amikor Isten meghall-
gatta az imát.  
   Feleségem és én csak feltekintettünk az égre. „Kö-
szönjük, Jézusunk! Köszönjük Urunk, hogy imameg-
hallgató Isten vagy!” Bizonyára angyalát küldte el, 
hogy segítsen nekünk.  
   Pontosan velünk szemben ült egy idegen férfi. Lát-
tuk, hogy sír. Felállt, odajött hozzánk, és nagyon 
megindult hangon így szólt, miközben a könnyeit 
törölgette: „Soha nem hittem Istenben, de mostantól 
kezdve hiszek!” 
   A stewardess, egy kis francia n  a kezünket szo-
rongatva mondta: „Szeretném megköszönni önöknek, 
bármit tettek most. Nem sokat értettem bel le, de 
hallottam hogy imádkoznak. Köszönöm azt az imát!” 
   Kinéztem az ablakon, miközben szálltunk lefelé. 
Ment autók, t zoltók álltak végig a pálya mentén 
készenlétben. Nyilván katasztrófával számoltak. Hála 
és magasztalás Istennek, aki gyermekeit ebben az 
imameghallgatásban részesítette!          A.W.A. 

Menedék 
Egy lépés – és a halál utána. 
De lépésnél is közelebb 
Urad, Barátod. Közeleg, 
szorongó hívét óvja, szánja, 
s míg lelked gyáván didereg, 
szíved kitárt karjába zárja.   ITné 

Isten szántóvet i
Willy Mast önéletrajza 

/Folytatás/ 
1947-ben megtörtént a közösség bejegyzése mint Evan-
géliumi Testvéregyesület. Az Úr azt is megmutatta, 
hogy jó lenne a testvéreket Svájcból evangéliumi írás-
m vekkel ellátni. Csakhogy a háború után devizára volt 
szükség, ha valamit külföldr l akartunk behozatni, és 
éppen írásm vek dolgában erre nem volt lehet ség.
   Kértem az Urat, segítsen, hogy valami módon meg-
kaphassam az engedélyt. Imádság után leszakítottam 
egy lapot a bibliai falinaptárról, hogy mintát küldjek a 
hatóságnak arról, amit behozatni akartam. Mennyire 
elámultam, amikor az aznapi áhítat szövegét elolvastam: 
   „Minden lélek engedelmeskedjék a fels  hatalmassá-
goknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istent l,
és amely hatalmasságok vannak, az Istent l rendeltet-
tek” (Róm 13,1).
   A magyarázat a lapocska hátoldalán olyan találó volt, 
hogy azt gondoltam: ha a hivatalosok ezt a cédulát elol-
vassák, bizonyára nem tehetnek egyebet, meg fogják 
adni a szükséges devizát az evangéliumi naptár behoza-
talára.
   És valóban. Néhány nap múlva levelet kaptam a kö-
vetkez  közleménnyel: „Ezennel állandó devizaenge-
délyben részesül az óhajtott írásm vek számára az ön 
által kívánt mennyiségben.” 
   Nagy ajándék volt ez. Mostantól kezdve korlátlan 
mennyiségben hozathattuk be Svájcból a bibliai naptárt, 
áhítatos könyvet, azonkívül Fritz Berger életrajzát, 
traktátusokat, evangéliumi olvasmányokat, énekesköny-
vet. Ugyanakkor bejelentettem könyvesboltunkat a 
pénzügyi hivatalnál, s ett l kezdve rendszeresen folytat-
tuk az iratterjesztést.  
   Az örökkévalóság fogja egyszer megmutatni, mennyi 
gyümölcsöt termett a nézetem szerint igen fontos iro-
dalmi tevékenység. 

Különös szánkóút 
Persze a könyvterjesztés néha problémát is jelentett. 
Egyszer különböz  olvasmányokkal megrakodva utaz-
tam vonaton Fornsbachba, hogy a község egyik kívül 
es  tanyáján evangélizációt tartsak.  
    De hogy fogom ezt a súlyos terhet másfél órán ke-
resztül cipelni a hóban fel a hegyre? - töprengtem. A 
szorongató kérdés egész úton nem hagyott nyugtot.  
   Talán várni fognak – jutott hirtelen eszembe. A célál-
lomáshoz érve a többiekkel együtt leszálltam, mindenki 
elhagyta a pályaudvart, s végül már csak egyedül álltam 
ott csomagjaimmal. 
   De íme, egyszer csak két ló bukkant fel, szánkót húzva 
maguk után.  A kocsis leszállt, és egyenesen felém tar-
tott.
   „Ön a prédikátor?” – kérdezte. 
   „Igen, az vagyok” – feleltem.  
   „Nos, engem akkor önért küldtek. Tessék felszállni.” 
Csomagomat felrakta a szánra, és  is helyet foglalt.  
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   Elámultam. Csodálatos szánkóútban lehetett részem 
– méghozzá felmentve a teher cipelése alól! 
   Felérkeztünk a hegy tetejére – már majdnem az 
egész út mögöttünk volt -, s a kocsis akkor hirtelen 
jobbra fordult. Furcsának találtam az irányváltozta-
tást, és rögtön megkérdeztem az emberemet: 
   „Hova akar menni tulajdonképpen” 
   „Hát Mettlenbergbe.” 
   „Engem azonban Weidenhofban várnak, ott kell 
evangélizációt tartanom, s az a tanya balra esik.” 
   „Vagy úgy – hökkent meg a kocsis. – Akkor ön 
nem az, akit nekem Fornsbachba kellett vinnem. Vi-
szont senki más nem állt már a pályaudvaron!” 
   A szán megállt, leszálltam, levettem a csomagjai-
mat, és ki akartam az embert fizetni.  azonban mo-
solyogva visszautasította. „Nem, nem, nem kerül 
semmibe.” Ó, mennyire ámultam Isten csodálatos 
jóságán és gondoskodásán! Szívem tele volt dicséret-
tel és magasztalással. Mennyei Atyám ismét ilyen 
drága módon engedte megtapasztalni: „Miel tt kiál-
tanának, én felelek” (És 65,24). 
…
1986. november 25. 
Mit jelent ez a dátum? – Ma, miközben ezen a köny-
vön dolgozom, egyáltalán nem tudom, mi lesz 1986. 
november 25-én. Talán meg sem érem azt a napot itt 
a földön testvéreim között – talán még el tte hazavisz 
az Úr. Efelett egyedül  fog dönteni. Dávid király azt 
írja: „Életem ideje kezedben van!” (Zsolt 31,16.) 
   De az is lehetséges, hogy drága Uram és Megvál-
tóm még el tte visszajön, és az övéi elragadtatnak. 
Persze ez lenne a legszebb! – Viszont akár itt érem 
meg azt a napot, akár odafenn az Úrnál, egy bizo-
nyos: azon a napon lesz negyven éve, hogy mint tel-
jes idej  evangélista a Magasságos szolgálatába lép-
hettem. Ámulva és Mesterem iránti hódolattal tekin-
tek vissza mindarra, amit az eltelt id  alatt cseleke-
dett. Mélységeken és magasságokon vezetett, de se-
gítségét soha nem nélkülöztem. Világosan látnom 
kellett, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek. 
Azonban láthattam és tapasztalhattam az  csodáit. 
   Hadd következzen itt még két-három esemény a 
mögöttem lev  id b l.

Pardon, monsieur! 
Amikor háború után ismét fel akartam keresni 
Birkenfeldben a testvéreket, nem jutottam tovább, 
csak a Pforzheim és Birkenfeld közti határsorompóig. 
Pforzheim amerikai, Birkenfeld francia megszállás 
alá került. A két zóna között csak határátlépési enge-
déllyel lehetett közlekedni, s ezt csupán olyanok kap-
ták, akiknek a munkahelyük miatt erre naponként 
szükségük volt. 
   Nos, én a hivatalos papír nélkül értem a határra, s a 
francia természetesen azonnal kérte az iratot. 
   „Evangélista vagyok!” – magyaráztam. 

   „Semmi evangélista! Kérem az engedélyt” - követelte 
a határ r.
   „Nekem nincs igazolványom – feleltem -, én prédiká-
tor vagyok.” 
   „Semmi prédikátor. Igazolványt!” – mordult rám a 
fennálló rend re.
   „Elnézést kérek – kunyeráltam tovább -, lelkipásztor 
vagyok!” 
   A francia azonban makacs maradt, és tovább követe-
l dzött:
   „Semmi pásztor! – Igazolványt!” 
   Mit tehettem?  Szívemben ott volt a bizonyosság, 
hogy ma még Birkenfeldbe fogok kerülni, ezért én is 
kitartottam, és határozott hangon kijelentettem: „Pardon, 
monsieur, én pasteur vagyok!” (Pasteur franciásan ejtve 
paszt r.)
   „Ó, paszt r!” – kezdett derengeni valami az r agyá-
ban, és – csodák csodája – a sorompó felemelkedett. Az 
út szabad volt Birkenfeld felé! 

Gitárok! 
Miután a zónahatár mögöttem maradt, imában odafor-
dultam a Megváltóhoz. 
   „Drága Uram, gitárra lenne szükségem, hogy ismét 
énekelhessünk, zenélhessünk a te dics ségedre!”
   Ahogy nyugodtan, vidáman és magamban imádkozva 
meneteltem Birkenfeld felé, egy ember jött velem szem-
be és megállt mellettem. 
   „Maga Mast testvér Pforzheimb l?” – kérdezte. 
   „Igen” – feleltem. 
   „Nagyszer  – örvendett az illet . – Van otthon két 
gitárom, ha netalán szüksége lenne rá, megkaphatja 

ket.”
   Este láthatta, akit érdekelt, hogy Willy Mast két gitár-
ral a hóna alatt menetel vidáman Pforzheim felé. 

Az üdül ben
Visszaemlékszem egy kedves élményre, ami nem sokkal 
a hadifogságból való elbocsátásom után történt. Berger 
testvér meghívott, hogy töltsek egy id t az általa veze-
tett wydibühli „Glaubensruh” üdül ben. A mögöttem 
lev  évek után, melyek alatt annyi nyomorúságot, rom-
bolást láttam, Svájc valóságos paradicsomnak t nt. Uta-
zás közben eszembe jutott az Úr szava Lukács 14,8-10-
b l:

„Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a f  helyre, 
mert netalán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert 
is hívott meg az, és elj ve aki mind téged, mind azt meg-
hívta, ezt mondja majd néked: ’Engedd ennek a helyet!’ 
És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. – Ha-
nem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre, 
hogy mikor elj  az, aki téged meghívott, ezt mondja 
néked: ’Barátom, ülj feljebb!’ Akkor néked dics séged 
lesz azok el tt, akik veled együtt ülnek.” 
   Utazásom céljához érkezve szívélyesen fogadtak, s 
amikor az ebédhez hívtak, az említett Igének megfelel -
en leültem az ebédl ben az utolsó helyre. Hirtelen meg-
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jelent mellettem egy n testvér. „Berger testvér üzeni, 
hogy foglalj helyet mellette, az asztalf n.” Ott aztán a 
vezet  testvér így szólt: „Míg itt vagy, felváltva fog-
juk az asztali áhítatot tartani; egyszer te, egyszer én.” 
   Drága tapasztalatok sorozata volt egész ottlétem. 
Az Úr megáldott, és testben-lélekben meger sített.

Mértékletesség 
Megkértem egy férfitestvért, hogy küldjön nekünk is 
a Svájcban használt mértékletességi lapocskákból. 
Nemsokára meg is kaptuk Berger testvér kísér  sora-
ival.
   „Nagyon örülök, hogy ti mint a Magasságos gyer-
mekei be akarjátok vezetni az alkoholtól való tartóz-
kodást. Amikor én megtértem, az Úr megszólított, 
hogy írjam alá a fogadalmat. Ezen a talajon kezd -
dött közösségünk munkája. Testvéreink többsége 
aláírta a mértékletességi fogadalmat, hogy példát 
mutassanak az iszákosoknak. Mások nem írták alá, de 
ugyanúgy tartózkodnak szeszes italok fogyasztásá-
tól… A rékábitákról azt olvassuk, hogy k is tartóz-
kodtak t le, és azt az ígéretet kapták, hogy nem fogy 
el utódaik közül az, aki Isten el tt fog állni.       

’A bor csúfoló, a részegít  ital háborgó, és valaki 
abba beletéved, nem bölcs’ (Péld 20,1). – ’Ne nézd a 
bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohár-
ban az  csillogását; könnyen alácsuszamlik. Végre 
mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, meg-
csíp’ (Péld 23,31-32). – Isten örül, ha mértékletesek 
vagyunk. De ez ne legyen törvényeskedés, mi egyedül 
a megváltásra építünk. Azért írunk alá, hogy a meg-
kötözötteknek bizonyságot tehessünk: lehet az ember 
boldog enélkül is…” 
   A következ  steffisburgi konferencián egész éle-
temre aláírtam az alkoholtól való tartózkodás foga-
dalmát. 
   Akkoriban rettenetes fájdalommal küszködtem. 
Néha olyan szenvedés gyötört, hogy a feleségemnek 
kellett segítenie az öltözésnél, vetk zésnél. Miután 
aláírtam a mértékletességi fogadalmat, a fájdalom 
csodálatos módon egyszerre megsz nt, és többé nem 
tért vissza. Ett l kezdve az evangélizációkon és kon-
firmációs oktatáson biztattam mindenkit, hogy tegyék 
meg ezt a lépést, hiszen az alkohol ma is els  helyen 
áll a szenvedélyek listáján. Mennyi szívfájdalmat 
okoz családok életében! Hány meg hány közúti bal-
esetet, megnyomorodást, hirtelen halált lehet az alko-
hol hatására visszavezetni! Bár adna az Úr belátást 
ebben kortársainknak! 

Korrektúra
A steffisburgi konferencia egyik alkalmán üdvös 
korrektúrában volt részem az egész gyülekezet el tt.
   „Némely házban ott függ a. „Házi áldás”, és sokan 
félreértik – mondta Berger testvér beszéde közben. – 
’Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Hol béke, 
ott áldás. Hol áldás, ott Isten.  Hol Isten, ott …’” 

   Hangosan közbekiabáltam: „…ott szükség nincsen!” 
/Németben a ’szükség’ helyén olyan kifejezés áll, ami 
inkább bajt, nyomorúságot jelent. Ford./
   Berger testvér erélyesen felkiáltott mindenki füle hal-
latára: „Hazudsz! Ahol Isten jelen van, ott is el fordul-
hatnak bajok, nyomorúságok!” Aztán hozzátette: „Nem 
akartalak megbántani. Nem te vagy az egyetlen, aki így 
gondolkodik, csak te ki is mondtad.” 
   Igen, ahol Isten jelen van, ott is akadhat baj, nyomorú-
ság, de h séges Urunk megígérte: „Én veled vagyok 
minden nyomorúságban.” Még ma is boldog vagyok 
ezért a helyreigazításért.  
   Mennyi baj következett még az életemben! És ilyen-
kor nem kellett kétségbeesetten azt gondolnom: „’Hol 
Isten, ott szükség (baj) nincsen.’ Ha tehát bajban vagy, 
akkor valami nincs rendben nálad!” Szabad volt inkább 
Uram ígéretével számolnom, amit a baj idejére adott. A 
Zsoltárok könyve 50,15-ben olyan drága módon bátorít: 
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én meg-
szabadítlak téged, és te dics ítesz engem.”
   Miközben ezeket a sorokat írom is, nagy és fájdalmas 
teher nehezedik rám, mégpedig a gyülekezetünk miatt. 
Atyafiak, akik megvetik a testvéri tanácsot, és engedet-
lenek Isten Igéjével szemben… Megosztott szív ek
lettek, nem követik teljes odaadással Istent. Kiegyeztek 
ismét a világgal, és elhajlottak a b n felé. 
   Bár szívükre vennék az apostol szavait: „Kérlek pedig 
titeket, atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat 
és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet 
tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az 
hasuknak, és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel meg-
csalják az ártatlanoknak szívét. Mert a ti engedelmessé-
getek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de 
akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig 
a rosszban. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti 
lábatok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyel-
me veletek (Róm 16,17-20). 

Bizony hamar eljövök! 
Igen, Jézus követése a sok csodálatos tapasztalat mellett 
nagyon fájdalmas id ket is eredményezett. De minden 
helyzetben újra meg újra tapasztalhattam Uram h ségét, 
segítségét, beavatkozását… Isten ígéretei olyanok, mint 
sasszárnyak, melyek minket, az  gyenge gyermekeit a 
magasba emelnek.  
   Adja az Úr, hogy a hit tapasztalatai, amikr l bizony-
ságot tehettem, sok lelket meger sítsenek az iránta való 
bizalomban, s akik eddig nem mertek elindulni a Meg-
váltóval a keskeny úton, megtegyék a dönt  lépést, és 
vele maradjanak, amíg  visszajön.  
   Az Úr visszajövetele közel van. A Biblia utolsó lapján 
áll a biztos ígéret: 

Imé hamar eljövök, 
 és az én jutalmam velem van, 
 hogy megfizessek mindenkinek, 
 amint az  cselekedete lesz.      (Vége). 
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HÍVJ SEGÍTSÉGÜL A NYOMORÚSÁG IDEJÉN…
Mint fiatal sebész-asszisztens egy vizit alkalmával 
éppen akkor léptem a kórterembe, amikor a n vér az 
esti áhítatot tartotta. Imáját ezzel a mondattal fejezte 
be: „…és kérlek, édes Istenem, add, hogy 
Schmidtnét l elmenjenek a szelek!” 
   Szavai bomba módján csaptak le. Felháborodtam. 
Micsoda ízléstelen és nevetséges, s t egyenesen gye-
rekes dolog Istent Schmidtné szeleivel terhelni! Va-
lóságos istenkáromlásnak találtam az esetet, és elha-
tároztam, hogy adandó alkalommal alaposan meg-
mondom a n vérnek a véleményemet.  
   Felindulásom két dolgot bizonyított. El ször, hogy 
sebészorvosi területen még meglehet sen zöldfül
kezd  vagyok, és sejtelmem sincs róla, sokszor 
mennyire függ az élete egy páciensnek attól, hogy 
elmenjenek t le a szelek, s hogy sok híres professzor 
évekig kutatta ennek a problémának a megoldását. 
   Másodszor: hogy még nincs személyes kapcsola-
tom Istennel. Bár hív nek mondtam magam, s t meg-
tértnek olyan értelemben, hogy hittem Jézus Krisz-
tusban mint Isten Fiában és a b nök bocsánatában. 
Viszont egész természettudományosan képzett gon-
dolkodásom berzenkedett az ellen, hogy Istent a hét-
köznapi élet apró, egyéni bajaival kapcsolatba hoz-
zam. Számomra Isten a világtörténelem mindenható 
irányítója volt. Amennyire képtelennek tartottam a 
lehet séget, hogy megállva egy hangyaboly el tt 
minden egyes hangya tevékenységét megfigyeljem, 
ugyanígy elképzelhetetlennek és értelmetlennek t nt
számomra, hogy Isten a mindennapi életünk jelenték-
telenségeivel tör dhet illetve tör dni akar. 
   Aztán igen nehéz utakat kellett megjárnom. Összes 
tervem cs döt mondott. Megsemmisülve a padlón 
hevertem, és mindehhez súlyos beteg lettem. Elron-
tottnak t n  életemmel már egyáltalán nem tör dtem.  
Amikor a fájdalmat már elviselhetetlennek éreztem, 
és közel voltam a teljes elkeseredéshez, perelni kezd-
tem Istennel. Mi rosszat tettem, kérdeztem t le, hogy 
ennyire megbüntetett? Ez volt els  személyes köze-
ledésem hozzá. Mert ha feltételeztem, hogy fedd zé-
semet figyelemmel kíséri, akkor azt is fel kellett téte-
leznem, hogy hallja, ha valamit kérek t le. Hirtelen 
eszembe jutott egy Ige, amit konfirmációm alkalmá-
val kellett felmondanom: „Amely szolga tudta az 
urának akaratát és nem végezte el, sem annak akara-
ta szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg … 
És valakinek sokat adtak, sokat követelnek t le, és 
akire sokat bíztak, többet várnak t le” (Luk 
12,47.48.). Hirtelen ráébredtem, mennyi mindent 
rosszul csináltam az életben dacára keresztyén nevel-
tetésemnek otthon és a gyülekezetben. Mennyire 
farizeusi, önigaz volt eddigi életfolytatásom! Belát-
tam, Istennek van rá oka, hogy megbüntessen. Min-
den nehézséggel, amit rám terhelt, azt bizonyította, 
hogy szemmel tart. Mivel reménytelen helyzetemb l
semmi kiutat nem láttam, megpróbáltam életemben 

el ször Istent egész személyesen és közvetlenül segítsé-
gül hívni. 
   „Édes Istenem – mondtam -, ha igaz, hogy te meghall-
gatod az imádságot, akkor látnod kell, hogy már semmi 
kiutat nem találok. Az életem nem érdekel többé. Te azt 
mondtad: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, 
én megszabadítlak téged és te dics ítesz engem. Most 
hát segítségül hívlak. Szabadíts meg a fájdalmaimtól! 
Ha két órán belül nem sz nnek meg ezek a kínok, akkor 
kiugrom az ablakon!” 
   Felnéztem az órára, és vártam, hogy a szenvedés el-
múlik. De miel tt a két óra eltelt, én elaludtam, és ami-
kor másnap reggel felébredtem, egészséges voltam. 
Felkeltem, odaléptem az ablakhoz, és elborzadva néz-
tem le az alattam tátongó mélységbe, a forgalmas utcára. 
Átfutott az agyamon, hogy mint szétroncsolt hulla fe-
küdnék odalent, ha imádságomat Isten meg nem hallgat-
ta volna. Miel tt teljesen felértékeltem az eseményt, 
anélkül, hogy Istent konkrét dolgokért kértem volna, 
lépésr l lépésre változni kezdtek a körülményeim. Ta-
láltam egy sokkal jobban fizetett állást, kaptam nagysze-
r  lakást – ami az akkori lakásviszonyokat tekintve nem 
volt kis dolog -, és privát életemben is minden kiigazo-
dott. Megtapasztalhattam Isten segít  kezét, sokkal b -
ségesebben adott, mint amennyit kértem t le.
   Azóta számtalan imameghallgatást éltem át a hivatá-
somban. Kinek lenne erre több lehet sége, mint egy 
orvosnak! Meg sem tudnám mondani, hányszor könyö-
rögtem térden állva egy-egy páciensért. Csak nemrég 
volt szabad ismét megtapasztalnom az isteni kegyelem 
és hatalom csodáját, mely ismét felidézte életem fent 
említett megragadó élményét, úgyhogy nem akarom 
figyelmen kívül hagyni az Ige befejez  szavait: „…és te 
dics ítesz engem.” 
   Gyomorfájdalmakkal szállítottak be egy férfit a kór-
házunkba. Minden igyekezetem ellenére nem tudtam 
pontos diagnózist felállítani. Végül két nap múlva úgy 
t nt, hogy rossz helyen fekv  vakbél gyulladásáról lehet 
szó. Megnyitottam a hasat, és valóban eltekeredett, ösz-
szen tt vakbelet találtam, de annyira el volt gennyesed-
ve, hogy szétfakadt, amikor ki akartam fejteni. Nem 
maradt más hátra, csövet helyeztem a hasba, és bevarr-
tam. A két utána következ  napon minden kísérlet ku-
darcba fulladt, hogy a beteget a modern gyógyszerészet 
vívmányaival megmentsük. Az állapota végül reményte-
lenre fordult, úgyhogy az éjszakás n vér odahívott és 
bejelentette: „Doktor úr, azt hiszem ez már a vég.”  
   A beteg ágya mellett állva láttam, hogy itt emberi 
tudás már semmit nem segít. Általános hashártyagyulla-
dás lépett fel, semmi gáz nem távozott a hasból, kemény 
volt, szinte szétfeszült. A beteg már csak nyöszörögni 
tudott a gyötrelmekt l. Istenhez kellett ismét menekül-
nöm. „Uram – mondtam -, oly sokszor meghallgattál, de 
most meg kell tenned! Tudod, ha a páciens meghal, 
szemrehányás fog gyötörni, hogy két napig nem tudtam 
a diagnózist megállapítani. Ha t önmaga miatt nem 
akarnád életben tartani, tedd meg ezt miattam, hogy a 
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békességemet el ne veszítsem. Ígéretedre hivatko-
zom: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én 
megszabadítlak  téged és te dics ítesz engem.” Utána 
teljesen megnyugodtam, és ami nem fordul el  nálam 
ha az ágyból kikeltenek, rögtön elaludtam 
   Másfél óra múlva az inspekciós n vér egy másik 
beteghez hívott, és közben beszámolt: „Doktor úr, azt 
hiszem, N. úr állapota jobbra fordult. Tíz perccel az 
ön távozása után csengetett, és mikor odaértem, az 
egész ágy tele volt, a hasa teljesen puha, és miután 
tisztába tettem, elaludt. Még most is alszik.” 
   Reggel azonban szomorú kép fogadott. A széklet és 
a gáz nem természetes úton távozott, hanem azon a 
lyukon át, amit fent nyitva hagytam, miután a bél 
kipukkant. Ez újabb halálos ítéletet jelenthetett volna, 
azonban én nyugodt maradtam, mert tudtam, hogy az 
Úr segített. A lyuk végül m tét nélkül beforrt. 
            Dr. G.D.   

Földi angyalok 
Meglátogattam egy szegény nyolcvanéves beteget. 
Miközben beszélgettem vele, kopogtattak az ajtón. 
Két leányka lépett be – nyolc-kilenc évesek -, a tanító 
gyermekei. Mindegyik egy korsó vizet tartott a kezé-
ben. Az arcuk ragyogott. Buzgón beleöntötték a vizet   
a betegnek egy nagyobb korsójába. „Még nincs egé-
szen tele – állapította meg az egyik. – Gyorsan fordu-
lok egyet, te maradj itt!” „Nem, én is veled megyek” 
– szólt a húga. Néhány perc múlva ismét megjelentek 
teli korsóval. És egy kicsit rendbe tették a szobát, 
aztán kedvesen köszöntek és eltávoztak. 
   „ k az én angyalaim” – fordult hozzám az öreg. 
Igaza volt. Hosszú id  óta nem láttam ilyen megraga-
dó képet, mint a két segít kész gyermeket a beteg 
szobájában. Igazi angyali szolgálat volt, amit végez-
tek, és ragyogó szemmel tették. Áldott gyermekek, 
akik már korán elkezdik gyakorolni az irgalmasságot. 
És áldott szül k, akik gyermekeiket az irgalmasság 
gyakorlására nevelik. 

Aki egy gyermeket gondjába vesz … 
Az eset Észak-Amerikában történt. A Riverheadb l
induló postavonat teljes sebességgel robogott, amikor 
a mozdony személyzete észrevette, hogy egy gyer-
mek alszik a síneken. Még néhány pillanat, és a kere-
kek szétmorzsolják. Azonnal behúzták a fékeket, a 
vonatot hátramenetbe állították, csakhogy a lendület 
miatt a szerelvényt lehetetlen volt leállítani.  
   A f t  akkor élete kockáztatásával villámgyorsan 
végigmászott a mozdony tetején (a régi vonatokra 
gondoljunk!) elöl az ún. „tehénfogóra”, s egy kézzel 
megkapaszkodva a másikkal megragadta a gyereket, 
és sértetlenül felrántotta. A göndör hajú, aranyos, 
három év körüli csöppség csak most ébredt fel, és 
keservesen sírni kezdett. A következ  állomáson 
leadták a pályafelügyel nek, aki hazavitte a szül k-
höz.

MÉG EGY PERC ISTEN JELENLÉTÉBEN 
Augusztus 1. péntek   2 Kor 9,1-15 
„…meggazdagodjatok a teljes jószív ségre…” (11) 
Ha valóban Jézus tanítványai vagyunk, az anyagiak 
terén is követnünk kell t. „Szegénnyé lett érettetek” – 
olvastuk az el z  napon. Van tehát gazdagító lemondás, 
amelyben a gy jtés csak a teljesebb, szélesebb kör
adást alapozza meg. Ne félj, ha az önz  világ bolondnak 
vagy nevetségesnek tart. Hiszen te a végtelen gazdagsá-
gú Isten bankára, befektet je vagy intéz je lehetsz. 
Gy jts kincseket a mennyben! 

Augusztus 2. szombat              2 Kor 10,1-11 
„… lerontván…minden magaslatot, amely Isten ismere-
te ellen emeltetett…” (5) 
Az apostol – és minden mai tanítványa – Krisztus sze-
lídsége szerint él. Ugyanakkor nem idegen t le a határo-
zottság, ha valaki hamis tanítással áll el . Isten gyerme-
ke nem összeférhetetlen. De vállalnia kell az ütközést, 
ha az Úr ügyér l van szó. Az „Isten ismerete ellen emelt 
magaslat”-ok nem tekintend k m emléknek! 

Augusztus 3. vasárnap           2 Kor 10,12-18 
„…nem  az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit 
az Úr…” (18) 
Isten országának az építése is kínál lehet séget a megkí-
sérthet  embernek az önteltségre és hiúságra. Misszio-
náriusok is képesek egymással versengeni (akár Jézus 
tanítványai). De mit ér vagy ki el tt igazol bennünket 
öndicséretünk és az elismerés keresése? Csak Uram 
elismer  tekintetére vágyom. 

Augusztus 4. hétf    2 Kor 11,1-6 
„…más Jézust…más lelket…más evangéliumot…szépen 
elt rnétek.” (4) 
Különös, de régen csakúgy, mint ma népszer ek voltak 
azok a tanítók, akik a hallgatóság igénye szerint hirdet-
ték az Igét. Olyanná formálták Jézust, hogy beilleszthet
legyen az adott kor megalkuvó keresztény közegébe, 
olyan lelket képviseltek, melyben megfért az igazi Isten-
imádat mellett a babona, az emberi ügyeskedés vagy 
er szak is, és olyan evangéliumot hirdettek, ami – 
mondjuk – csak a kiváltságosokat bátorította Isten jósá-
gával és támogatásával. Valóban t rnöd kellene ezt a 
hamisítást? Vagy még rosszabb a helyzet: te is haszon-
élvez je lennél? 

Augusztus 5. kedd             2 Kor 11,7-15 
„…Krisztus  apostolaivá változtatják át magukat.”                 
                                                                                (13) 
Egészen pontosan nem ismerjük Pál keser  sorainak 
hátterét. Az ellenben világos, hogy munkájában a leg-
fájdalmasabb csapást azok m ködése okozta, akik lelki-
leg megtéveszt en hasonlítottak Krisztus apostolaihoz, 
tevékenységük azonban önz  céljukat, a lelkek kihasz-
nálását szolgálta. Hasonlóan Sátánhoz, aki a világosság 
angyalaként, a bölcsesség és haladás fáklyájaként viszi 
véghez a legnagyobb erkölcsi rombolást. 
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Augusztus 6. szerda          2 Kor 11,16-33 
„…gyengeségemmel dicsekszem…” (30) 
Az a Pál, aki habozás nélkül kel rettenthetetlenül 
síkra az Isten ismerete ellen emelt er sségek lerom-
bolásakor, aki bátran leleplezi a hamis apostolokat, 
saját elhívottságát azzal bizonyítja, hogy szolgálata 
miatt többször érte testi-lelki hátrány, mint bármelyik 
apostoltársát. Sokszor megverték, bebörtönözték, 
gyakran küzdött mostoha viszonyokkal, miközben 
mindenki terhét magára vette. Ezek a „hátrányok” 
viszont olykor ékesebb bizonyítékai annak, hogy hív
életünk jó irányba halad.  

Augusztus 7. csütörtök           2 Kor 12,1-10 
„…amikor er tlen vagyok, akkor vagyok er s.” (10) 
Az apostolság bizonyítékai között nemcsak a viszon-
tagságos élet próbatételei szerepelnek, hanem egyedi 
lelki élmények is. Azonban különös módon (sok ké-
s bbi misztikussal ellentétben) Pál nem ilyesmikre 
alapítja hív  tudatát. A testét gyötr  „Sátán angyala” 
kegyetlenségében is felismeri az alázatra taníttatás 
áldását. Fontosabb élmény ez számára, mint az elra-
gadtatott látomások izgalma. Kezdhetnénk hív  szív-
vel gondolkodni gyógyíthatatlan bajainkról. 

Augusztus 8. péntek          2 Kor 12,11-21 
 „…nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket ma-
gatokat.” (14) 
Régen is voltak olyanok, akik jól megéltek mások 
lelkifurdalásából. A Korinthust látogató vándorprédi-
kátorok az atyafiak kihasználásától sem riadtak visz-
sza. Pál – bár joga lenne elfogadni az ellenszolgálta-
tást - ingyen végzi a szolgálatot. Az  fizetsége és 
jutalma az, ha lelkeket nyerhet meg az Úrnak. Akinek 
ez az életútja, vajon kínálhatunk-e annak ezért anya-
giakban kifejezhet , ezzel verseng  javakat? 

Augusztus 9. szombat              2Kor 13,1-10 
„Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-é…” 
                                                                                (5) 
A hív  élet min ségbiztosítása nem csupán apostoli-
lelkipásztori feladat. Isten szolgája int, figyelmeztet, 
de nem egyedül neki kell áldozatot vállalnia Isten 
népéért. Szükséges, hogy ki-ki személyesen is gondot 
viseljen önmagára. Nem kell kétségbeesetten osto-
roznunk magunkat, de a rendszeres önvizsgálat, a 
magunkkal szembeni következetesség elengedhetet-
len. Ne félj naponként az Igéhez és Krisztushoz mér-
ni az életedet! 

Augusztus 10. vasárnap          2Kor 13,11-13 
„…atyámfiai, legyetek jó egészségben…” (11) 
Más intelmei is vannak a levél írójának így búcsúzó-
ban. De érdemes megállni ennél a nem lelki, hanem 
inkább testi figyelmeztetésnél. A bölcs hív  ember 
nem veti meg testi egészségét, nem gondol fizikai 
valóságára megvet en. Fontos számára „a Szentlélek 
templomának” állaga és vakolata is, nem kizárólag az 

abban zajló lelki folyamatok. Habár tilos túlzásba vin-
nünk, de egészségünk karbantartása szintén isteni fel-
adat. Nemcsak a földet kell riznünk és m velnünk, 
hanem az abból alkotott valóságunkat is.  

Augusztus 11. hétf         Gal. 1,1-5 
„…hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világ-
ból…” (4) 
Pál annak a megbízásából szolgál, aki önmaga odaáldo-
zásával szerzett szabadulást a b n fogságában sínyl d
ember számára. Mindannyiunknak szóló örömhír ez. 
Ilyen háttérrel nem képviselhetünk mást, a példa ben-
nünket is önfeláldozó bizonyságtételre ösztönöz. Ezzel 
akarjuk megdics íteni Urunkat. 

Augusztus 12. kedd       Gal 1,6-24 
„…azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel…”                          
                                                                               (16) 
A galaták jól indultak, de meginogtak abban a hitben, 
hogy egyedül Isten kegyelme tarthatja meg ket, nem 
emberi hagyomány vagy vallási cselekedet. Az ember-
nek viszonylag hamar meg kell hoznia jó döntését, hi-
szen b ven akadnak olyanok, akik újra kételyek közé 
sodorhatják egyéni látásuk vagy saját irányzatuk egye-
dül üdvözít  érvényének hangoztatásával. Maradj meg a 
megtérésed pillanatában megértett evangéliumi felisme-
rés mellett! 

Augusztus 13. szerda      Gal 2,1-10 
„…belopózkodott hamis atyafiak…alattomban közénk 
jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat…” (4) 
Igen, k is a Krisztus-test eleven részei, a mindenkori 
egyház hangadó, véleményformáló egyedei. A maguk 
kiválóságát mindig mások hibáinak, vélt hiányosságá-
nak megfigyelésével és „leleplezésével” próbálják bizo-
nyítani. „Éberségük” azonban soha nem a lélek frisses-
ségét, legfeljebb saját igazságuk kérdéses csillogtatását 
bizonyítja. Nem épül általuk Isten országa, legfeljebb a 
kiskorú bámulók tábora. 

Augusztus 14. csütörtök    Gal 2,11-21 
„…a törvény cselekedeteib l nem igazul meg egy test 
sem.” (16) 
Pál, a jól képzett farizeus és teológus, világosan látja, 
hogy igazzá („megigazulttá”) az ember saját teljesítmé-
nyéb l soha nem válhat. Igazzá csak az Igaz, az örökké-
való Isten tehet. Természetesen a törvény cselekedetei 
elengedhetetlenek, de nem el feltételei, hanem követ-
kezményei megigazulásunknak. Utóbbit hittel el kell 
fogadnunk, a törvény megtartását pedig megigazított 
életünk napi gyakorlatává tennünk.  

Augusztus 15. péntek         Gal 3,1-5 
„Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek 
be?” (3) 
A lélek munkája folytán eljuthatunk Isten ingyen ke-
gyelmének megértésére és elfogadására. Ennek a célnak 
érdekében a törvénynek csupán annyi a szerepe, hogy 
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általa felismerjük tehetetlenségünket, elveszett vol-
tunkat, Isten velünk szembeni jogos ítéletét. Ebben a 
helyzetben csak Krisztus kegyelme lehet a reménysé-
günk. Milyen emberi tetthez kellene ezután mégis 
visszanyúlnunk, ami bármit hozzátehetne Isten üdvö-
zít  kegyelméhez? 

Augusztus 16. szombat      Gal 3,6-14 
„…az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a 
pogányokon…” (14) 
Isteni ígéret, hogy Ábrahámban megáldatnak a föld 
minden nemzetségei. Többek között ez a zsidó nép 
kiválasztottság-tudatának az alapja. Isten számíthatott 
Ábrahámra. Az satya követte az Úr útmutatását. 
Meghallotta hívó hangját, és engedelmeskedett. A 
Jézus által adatott kegyelem a pogányokat is hozzá-
kapcsolja egy új szövetséggel ahhoz a kötelékhez, 
amelybe Isten szeretete bevonta a választott népet. 
Az elhívó és kiválasztó Isten így ad Krisztus Jézus-
ban méltóságot és áldást valamennyiünknek.  

Augusztus 17. vasárnap               Gal 3,15-29 
„…mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban 
való hit által.” (26) 
Mai Igénk meger síti az el z  ígéretet, amit Ábra-
hám hitével kapcsolatban ajándékként kaptunk. A 
galaták el ször elhitték a Krisztusban adott ingyen 
kegyelem Pál által közvetített evangéliumát. Azután 
mások meggy zték ket arról, hogy ha be nem tago-
zódnak formálisan is a választott nép közé, akkor 
mégis idegenek maradnak. Pál azt próbálja megértet-
ni velük, hogy nem egy valláshoz, hanem Isten csa-
ládjához tartozhatunk, és ez felülmúlhatatlan kivált-
ság, amit nem tesz teljesebbé a felekezeti hovatarto-
zás sem. 

Augusztus 18. hétf                     Gal 4,1-7 
„…nem vagy többé szolga, hanem fiú…” (7) 
A tékozló fiú számára is elképzelhetetlennek t nt,
hogy azok után, ahogy elhagyta az atyai házat, újra 
érvényesíthet  a vérségi kapcsolat. Megelégedett 
volna egy béres alkalmazotti munkaviszonyával. 
Apja azonban többet ad. Ahogy Isten is szüntelenül 
meglep bennünket felettébb való jóságával, mely 
mindig meghaladja azt a mértéket, amit hinni me-
rünk. A szolgának feladatai és kötelezettségei vannak 
korlátozott jogokkal. A fiúnak is lehetnek családi 
vagy házkörüli tennivalói,  viszont örökös, és sem-
mihez nem hasonlítható szeretetkapcsolat köti az 
atyával való közösséghez. 

Augusztus 19. kedd       Gal 4,8-20 
„Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná let-
tem, mint ti.”  (12) 
Pál „mindenkinek mindenné” lett, hogy bárkit meg-
nyerhessen Isten országa számára. Vágya az, hogy 
felébredt testvérei is mell zhet  szempontnak tekint-
sék a származást, a vallási, kulturális hátteret, általá-

ban mindent, ami ugyan egyesekkel zárt közösséget 
teremthet, másoktól azonban mindenképpen elválaszt. 
Bele akarom élni magam felebarátom helyzetébe és 
sorsába, hogy valóban testvérének érezhessen.   

Augusztus 20. szerda     Gal 4,21-31 
„…a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk-
nak anyja.” (26) 
A földi dolgok mindig valamilyen fels bbrend , elvont 
igazság homályos tükörképei. Vagy még inkább: mú-
landó változatai a tökéletesnek. A „magasságos Jeruzsá-
lem” nyilván nem földi város, hanem lelki-szellemi 
közösség Isten környezetében. Éppen ezért nem csupán 
egy kiválasztott kör reménysége és büszkesége. A töké-
letes áldozat oltárával, szentélyével minden elkülönítést 
nélkülöz  nyitottságával valamennyiünk menedéke.  

Augusztus 21. csütörtök      Gal 5,1-12 
„…a szeretet által munkálkodó hit.” (6) 
Sokat használt és lejáratott kifejezéssé lett az egyik leg-
vonzóbb meghatározás, leginkább vágyott érzelem, a 
szeretet. A Kijelentés azonban err l a fogalomról új 
üzenetet közvetít a világ felé. Eszerint a szeretet els -
sorban nem megfoghatatlan érzület, hanem jól azonosít-
ható és átgondolt életforma következetes gyakorlása. A 
szeretet által munkálkodó hit soha nem elvont igazsá-
gokra összpontosít els sorban. A hitnek arra a forrására 
tekint, amely inkább elhagyja tiszta Istenfiúságát, és 
b nné lesz, csakhogy bármi áron megmentse az elve-
szettet. Hitünket nem a világ felé hirdetett szónoklatok-
ban vagy hitvitákban, hanem a másikért odaadott, önzet-
len élet megmutatásában vallhatjuk meg. 

Augusztus 22. péntek     Gal 5,13-26 
„Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.”                 
                                                                                  (25) 
Els  olvasatra azonnal azt kérdeznénk: elképzelhet ,
hogy a Lélek által újonnan született ember továbbra is  
test szerint jár? Sajnos tapasztalat mutatja, hogy vannak 
erre irányuló kísérletek. „Mért térne vissza a rab, ha 
szabad lett?” – énekeljük. Csakugyan, mit keres a holtak 
között, aki megértette a feltámadás mára szóló üzenetét? 
A Léleknek nemcsak az életre hívó, hanem az élet útján 
el resegít  erejében és vezetésében is bízhatsz. 

Augusztus 23. szombat      Gal 6,1-10 
„…míg id nk van, cselekedjünk jót…” (10) 
Nem helytelen, ha egy döntést vagy tettet megel z a 
felismerés, majd a megfontolás és végül az elhatározás. 
Azonban mindig tekintettel kell lennünk az id re is. 
Van-e még id nk, és az mire elég? Talán elérkezett a 
pillanat, hogy a korábban határtalannak t n  lehet sé-
gek világából kiválasszuk a legfontosabbakat. Lehet, 
hogy még nem is tettünk igazán jót. Esetleg haszonta-
lant sem. De áldást jelenthetett-e az életünk bárki szá-
mára? Míg id nk van… Van még elég id nk?  

Augusztus 24. vasárnap              Gal 6,11-18 
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„…az új teremtés.” (15) 
Krisztus mintegy zárójelbe tette azokat a döntéseket, 
melyekkel szabadon választhatunk egyes vallásfele-
kezetek között. Szabad zsidónak betérnünk (akkor 
azonban a különös, esetleg nemszeretem el írásokat
is vállalnunk kell!), és járhatjuk a nem zsidók (vagy 
keresztyének) számára Isten kegyelméb l kínált má-
sik utat is. Önmagában egyik sem üdvözít jobban 
vagy kevésbé, mint a másik. Az egyetlen kérdés, 
hogy „új teremtés”-sé lettünk-e, és csakugyan elmúlt-
e „a régi”.  

Augusztus 25. hétf                     Ef 1,1-14 
„…legyünk mi szentek és feddhetetlenek el tte sze-
retet által…” (4) 
Sokan lettek elzárkózó, világtól elkülönült élettel 
úgynevezett szentek. Legalábbis így tekintettek rájuk 
kortársaik, gyarlóságuk miatt nem kis b ntudattal. A 
felmagasztaltak nem ritkán fokozták is ezt a borzon-
gást, kérlelhetetlen szavakkal ostorozva a hétköznapi 
embereket. Ki tudja, szentek voltak-e valóban? Vagy 
csak különcök, mint a fanatikus, dics ségvágyó spor-
tolók? Szeretet által szentté és feddhetetlenné válni: 
ez Krisztus megtapasztalható követése a mindennap-
okban.

Augusztus 26. kedd                  Ef 1,15-23 
„… t tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyház-
nak fejévé…” (22) 
Ha vannak is példaképeink vagy elöljáróink, az igazi 
tekintély a mi Urunk, Jézus Krisztus, akit l valóságos 
vezetést kaphatunk, akinek az irányítása nélkül élet-
folytatásunk a legtalálóbban fejetlenségnek nevezhe-
t . Krisztus nem önmagát jelölte ki f vé, az Atya 
„tette” azzá. Ahogy elképzelhetetlen egészséges bio-
lógiai létünkben, hogy mást m veljenek végtagjaink 
vagy másképp m ködjenek szerveink, mint ahogy a 
f  irányítaná ket, úgy meghökkent , zavaros jelen-
ség a magát önállósító, az Úr vezetését mell z  úgy-
nevezett hív  ember jelensége. 

Augusztus 27. szerda                     Ef 2,1-10 
„…az  alkotása vagyunk, teremtetvén általa a 
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre…” (10) 
Igénk világosan megjelöli életünknek a Teremt  által 
meghatározott célját. Noha fontos dolgok, de még-
sem a fajfenntartás, az érték rzés vagy a kert (tudo-
mányok, alkotói munka) m velése a legnemesebb 
küldetésünk, hanem „a jó” cselekvése. Az isteni jóság 
megvalósítása és rzése földi körülmények között. 
Lehetséges ez? Az embernek önmaga képességei 
alapján lehetetlen. De ha teremtettségünk csodája 
Krisztusban kiteljesedhet - minden lehetséges a hiv -
nek.

Augusztus 28. csütörtök      Ef 2,11-22 
„…immár nem vagytok jövevények és zsellérek, ha-
nem polgártársai a szenteknek...” (19) 

Senki sem szereti, ha az emberi közösségben idegennek 
és alsóbbrend nek tekintik. (Milyen jó lenne, ha err l
nem feledkeznénk el, amikor környezetünkben – talán 
tevékeny vagy gyáva együttm ködésünkkel - valakit 
kirekesztenek.) A polgártársakat azonos jogok illetik 
meg. Gondolunk-e arra is, hogy kötelezettségeink sem 
különbözhetnek? A szentek polgártársai nemcsak meny-
nyei világosságban tündökölnek, hanem élik a kihívot-
tak olykor igencsak küzdelmes életét is. 

Augusztus 29. péntek         Ef 3,1-13 
„…a pogányok örököstársak…Krisztus Jézusban az 
evangélium által…” (6) 
Pál egyértelm vé teszi, hogy a „jövevények és zsellé-
rek”, a „pogányok”, a távolról jöv k, akik tudatlanok 
voltak és ösztön-életet éltek eddig - s az Isten családjá-
hoz tartozók elképzelni sem tudták volna róluk, hogy 
közük lehet a mennyei házhoz –, most az evangélium 
által hirdetett kegyelem révén („Krisztus Jézusban”) 
örököstársak. Ha Isten nem különböztet meg bennünket, 
miért éreznénk kirekesztettnek magunkat, vagy miért 
tekintenénk ilyennek másokat?  

Augusztus 30. szombat      Ef 3,14-21 
„…lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben...”   
        (17) 
A hit által szívünkben lakozó Krisztus képe nem a rej-
tettséget hangsúlyozza: hogy ne is sejtse a világ nagy 
titkunkat, hogy ne szórjuk a gyöngyöt a disznók elé, 
hogy még az öledben ül  el l is rejtsd el magad – és 
sorolhatnánk tovább a bibliai eredet , de csak látszólag 
ide ill  Igéket. A szív az egész szervezet éltet  motorja. 
A Krisztust hit által szívében hordozó ember belülr l
vezérelt. Igenis tudjuk róla, hogy Krisztus-hordozó: 
valóságos, él  keresztyén. 

Augusztus 31. vasárnap                               Ef4,1-16 
„Egy az Isten … és mindenek által és mindnyájatokban 
munkálkodik.” (6) 
Az egység nagy kincs, éppen ezért állandóan támadott 
területe Isten népének. Nincsenek különféle istenek, 
mindegyik a maga köré gy jtött híveivel, szemben más 
istenekkel és követ ikkel. Rá kellene ébrednünk, hogy 
egy táborhoz tartozunk. Nem bennünket használ az Úr 
saját oktatásunkra, hanem mindig a másik embert. Ne 
tekintsük hát vetélytársaknak egymást. Ugyanannak az 
Úrnak a szolgái vagyunk, és ugyanazért az országért 
küzdünk.      - ig - 

HÍREK, IMATÁRGYAK
2008. július 5-én elhunyt a biharkeresztesi Gondviselés 
Házában kedves testvérünk, Bakti Béláné Müller Erzsé-
bet. Nyírbátori, nagyon szegény szül k els  gyermeke-
ként született 1925-ben. Az édesapa egy bérelt földdara-
bon gödröt ásott, befedte szalmával, ez volt a kezdeti 
otthon. Kés bb a család hét gyermekkel b vült, akik 
közül egy korán elhunyt, de a többieket a szül k becsü-
lettel fölnevelték. Testvérünk kicsi gyermekkorától cse-



lédként szolgált különböz  gazdáknál, de legtovább 
egy id s hölgynél, akit aztán haláláig gondozott. Fel-
n tt korában sok nehézségen ment át, de mindvégig 
Isten volt egyetlen támasza és menedéke. 1984-ben 
lett a kispesti gyülekezet tagja. Korábban házi alkal-
mak voltak nyírbátori otthonában is. A 90. zsoltár 
üzenetével történt végs  búcsúztatása július 19-én 
Biharkeresztesen, temetése pedig Nyírbátorban volt 
sz k családi körben. 

Az igaznak emlékezet áldott! (Péld 10,7) 
*

Testvéreink közül többen – egyrészt csoportosan, 
mások egyénileg  – Kárpátaljára látogattak az elmúlt 
hónapban. Hív  atyafiakat kerestek fel, magyar nyel-
v  iskolai irodalmat vittek az ottani magyar diákok-
nak, valamint Bibliákat, énekeskönyvet, és hitépít
olvasnivalót. Mindenütt túláradó testvéri szívesség-
ben volt részük. Alkalom nyílt istentiszteleti szolgá-
latra, az Ige melletti együttlétre is. 

*
Ebben az évben kisebb csoporttal – összesen kilencen 
– vettünk részt az évente megrendezett steffisburgi 
konferencián. A szállítási és az ausztriai elszállásolási 
költségek megn ttek, többek anyagi lehet ségeit 
meghaladták. Sajnáljuk, hogy némelyek nem vették 
figyelembe a jelentkezési határid t, kés n közölték 
szándékukat, különben módosíthattunk volna még a 
feltételeken. Több utas esetén a közös kiadás jobban 
eloszlik. Akik ott lehettünk, szinte, szeretetteljes 
fogadtatásban és gazdag lelki áldásban részesültünk. 

Holland református egyházközségek és a Hulp Oost 
Europa (Segítsd Kelet-Európát!) egyesület szervezé-
sében augusztus 4-én két tizenhat f s csoport érkezik 
Budapestre 12 napra. Egyik a MET F tött Utcájában, 
a másik pedig a X. és XVIII. kerületi Wesley iskolá-
inkban fog festési és egyéb munkákat végezni. Úti-
költségüket, ellátásukat maguk fedezik, és részben a 
munkához szükséges anyagokat is k vásárolják meg. 

Országos csendesnapjainkat augusztus 15 (P) és 17 
(V) között tartjuk. Mottónk ebben az évben: „És most 
így szól az Úr…” (Ézs. 49,5). Ezt az igeverset alapul 
véve arról beszélgetünk, hogyan szólít meg Isten a 
természeten, örömteli  vagy nehéz eseményeken, más 
embereken keresztül, személyes módon, illetve mi az 
oka, amikor úgy érezzük, hogy nem szól hozzánk.  
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A programok pénteken 18 órakor kezd dnek, és va-
sárnap ebéddel érnek véget. A hozzájárulás önkéntes 
alapon történik. Kérjük a részvételi szándékot au-
gusztus 11-ig Jónás Miklós lelkésznél jelezni. Cím: 
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10. 4400, Tel.: (06-42) 
506-042 Fax: (06-42) 506-043, E-mail: 
jon_mik@mail.tvnet.hu  

Augusztus 7-14 között tartjuk ének-zenei táborunkat 
A tábor programján résztvev k a nyíregyházi 

csendesnapok zenei szolgálatát látják majd el. További 
információ: Iványi-Papp Mónika, E-mail: 
harmonique_ip@yahoo.cu.uk, Tel.: 70/380-54-80. 

Idén évnyitóval és diplomaosztóval egybekötött 
Wesley-napunkat szeptember 6-án (szombaton) tartjuk. 
Részletek a következ  újságban, ill. hamarosan a 
www.wesley.hu honlapon. 

A Magyar Gárda július 20-ra „lakossági fórumot” hirde-
tett meg a szikszói m vel dési házba. Rendezvényük 
egyértelm en a roma lakosság ellen irányult. A polgár-
mester 5 nappal el tte visszavonta ugyan az engedélyt, 
ám a szervezet tagjai úgy döntöttek, hogy a gy lést a 
f téren mégis megtartják.  A Roma Polgárjogi Alapít-
vány felhívására mintegy 800 ellentüntet  gy lt össze a 
helyszínen. Megjelent az eseményen Iványi Gábor, egy-
házunk alelnöke, akit kértek, hogy segítsen a kedélyek 
lecsillapításában. Miután lehet séget kapott a felszóla-
lásra, beszédében rámutatott, hogy valamennyien ottho-
nunknak tekintjük ezt az országot, és megkövette a ro-
mákat azok nevében, akik másképpen gondolkodnak. 
   A rendkívüli feszültség és bekiabálások ellenére végül 
rendbontás, összecsapás nélkül végz dött a demonstrá-
ció. A Wesley János Lelkészképz  F iskolának több 
diákja jár Szikszóról az intézménybe. - Imádkozzunk, 
hogy mindig megtaláljuk a helyet, módot és azt a han-
got, amit ilyen drámai helyzetekben Isten nekünk szán. 

TARTALOM 
Néha szükséged van egy angyalra             1 
Körülvettek a halál kötelei              2 
Feljebb, mint kérnénk vagy elgondolnánk            3 
Ti vagytok a világ világossága              3 
Az angyal közbelépett               3 
Menedék (vers)                4 
Isten szántóvet i (Willy Mast)              4 
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején            7 
Földi angyalok                8 
Aki egy gyermeket gondjába vesz…             8 
Még egy perc Isten jelenlétében              8 
Hírek, imatárgyak             11 
                 

                                                       
Megjelenik havonként 

Kiadja a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

H-1086 Budapest, Dankó utca 11. 
Telefon/telefax: (06-1) 577-0515/577-0514 

ISSN  1216 7223 
www.metegyhaz.hu met_bp@uze.net

Technikai számunk: 0444 
Bankszámlaszám: 

OTP Bank Rt. 11708001-20520380 
Készíti a szerkeszt  bizottság 

Szerkesztésért és kiadásért felel: Iványi Tibor 
Éves el fizetési díj  960 Ft. Egyes példányszám ára  80 Ft. 
Megrendelhet  a kiadótól és a MET lelkészi hivatalaiban. 


