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S egyik éneket a másik után énekelve
haladtunk tovább. Végre kezdett hajna-
lodni. Még mindig a hegyek között
haladtunk tovább. A szürkületben csak
sejtettük a nap fölkeltét, de a hegycsú-
csok visszatükrözték a felkelõ nap
sugarait. Ez is újból énerkre buzdított,
hogy:

„Ím szétáradott már a hajnali pír,
dicsõ felkelõben a nap,
a sugár a hegyeknek ormira ér,
s bearanyozza azokat.”

Valóban, mintha egy arany ecsetet
húztak volna végig a hegycsúcsokon.
Azóta évtizedek múltak el, de bennem
örök nyomot hagyott ez útnak élménye.

Most, életem alkonyán, mikor a han-
gom is már megkopott, ahogy sétálgatok
a virágaim között, csak eldúdolgatom:

„Habár hallgatnak a virágok,
mivel nincsen szavuk nekik,
de íme látható imájuk,
amint lehajtják fejeik,
alázattal a föld felé,
s illatjuk száll az ég felé.”
Ha a kis virág, ami most illatoz és oly

hamar elszárad, így áldja az Istent, én,
akit az Alkotó az õ képére teremtett
(1Móz 27)

„ne dicsérjem-e az Istent,
ne legyek-e hálatelt?
Hiszen tisztán látok mindent,
amit énvelem mûvelt.”

S ha már dúdolgatni sem bírok már:
„ha nem lesz erõ ajkamod,
dicsérni fog majd sóhajom.”

Waltz Béláné

NEM LEHET MÁS, MINT JÉZUS

Egy Boaz Glad (megváltoztatott név)
nevü Észak Afrikában mûködõ misszi-
ónárus, akivel az Egyesült Államokban
ismerkedtem meg küldte a következõ
történetet.

“A következõ történetet akkor hal-
lottuk, amikor a közelmúltban Egyip-
tomban jártunk:

Egy mohamedán férfi, aki megölte a
feleségét, vele együtt temette el a cse-
csemõjüket és a 8 éves kislányukat. Az apa
a lányokat élve temette el, utána pedig a
rendõrségen azt jelentette, hogy a
gyerekeket a nagybátyjuk ölte meg. 15
nappal késõbb egy közeli rokon halt meg.
A rokon temetésekor, a két kislányt élve
találták meg! Az esemény miatt az ország
népe felvan háborodva és ezért az apát ki
fogják végezni.

Az ídõsebbik lányt megkérdezték,
hogy hogy maradt életben. “Egy férfi, aki
fényes, fehér ruhát viselt és kezein vérzõ
sebek voltak minden nap eljött minket
táplálni. Az anyámat felébresztette, hogy a

egész szívedbõl és egész tüdõd- bõl: ,,A
názáretit!’’; mintha azt kiáltanád: ,,Az
életemet!’’

Az pedig követte õt.

És találnak útközben egy másik nya-
valyást, akinek Barabbás elvette házát,
feleségét, gyermekét és szemeit kiszú-
ratta.

És õ homlokon érinté csendesen
kezével és így szólt:

- Én vagyok az. Jöjj velem Jeru-
zsálembe, és amikor én kezemmel
érintelek, kiáltsad: ,,A názáretit!’’;
mintha azt kiáltanád: ,,A házamat! A
gyermekemet! A szemem világát!’’

Az pedig felzokogott és követte õt.

És találtak még másikat is, kinek lábai
és kezei kötéllel voltak összekötve és
nyakára hurkolva, õt magát pedig arccal
lefelé bûzhödt mocsárba nyomta le
Barabbás, tetvek és csúszómászók közé.

Odament hozzá, és megoldotta kö-
telékeit, és így szólt:

- Ismerlek téged. Te költõ voltál, aki a
lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj

velem, és amikor intek, kiáltsad: ,,A
názáretit!’’; mintha ezt kiáltanád: ,,A
szabadságot! A léleknek és a gondo-
latnak a szabadságát!’’

Az pedig megcsókolta az õ saruját és
csak a szemével könyörgött, mert a szája
még tele volt sárral.

És így mentek tovább, és egyre több
béna és sánta és nyomorult bélpoklos
csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás
tönkretett. És mindegyik külön-külön
zokogva verte mellét és könyörgött neki,
hogy intsen majd, ha kiáltani kell: ,,A ná-
záretit!’’; mintha azt kiáltanák: ,,Békes-
ség, békesség! Békesség e földön!’’

Estére pedig megérkeztek Jeru-
zsálembe, Pilátus háza elé.

Pilátus a tornácon ült és estebédjét
költötte Barabbással, a gyilkossal. Kö-
véren és fénylõ arccal ültek ott, nehéz
borokat ittak, és drága ételeket ettek
arany edények fenekérõl: skarlátpiros
palástjuk messze világított.

A názáreti pedig, élén a sokaságnak,
mely követte õt, a tornác elé járult és
felemelvén átszegezett kezeit, szelíden
szólni kezdett:

Karinthy Frigyes:

BARABBÁS
A harmadik nap alkonyán pedig kilé-

pett a bolt keskeny kapuján, és csendesen
megindult az úton. Két oldalt füstölögtek
a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén
találta az elsõt azok közül, akik Pilátus
háza elõtt kiáltozták Barabbás nevét.
Elfeketült nyelvvel vonított a vörös
felhõk felé.

Megállt elõtte, és így szólt:
- Itt vagyok!
Az pedig felnézett rá, és zokogni

kezdett.
- Rabbi, rabbi! - zokogott.
És a mester szelíden folytatta.
- Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert

visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza
elé és új törvényt kérek magamra és
reátok, akik Barabbást választottátok, s
akikkel ezt mívelte Barabbás.

A nyomorult pedig feltápászkodott és
az õ öltönyét megragadta.

- Mester! - kiáltott elfulladva és
könnyek között - ó mester, jövök! Mondd
meg, hogy mentsem meg magam! Mondd
meg, mit tegyek! Mondd meg, mit
mondjak!

- Semmit, mondta õ szelíden - csak azt,
amit három nap elõtt kellett volna
mondanod, mikor Pilátus megállt a
tornácon és megkérdezett titeket: ,,Kit
engedjek el hát közülük, Barabbást, a
gyilkost, vagy a názáretit?’’

- Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult
fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki
Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide
juttatott!

- Jól van - folytatta szelíden a mester -
most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne
törõdj semmivel, ne figyelj semmire, csak
rám, és amikor én intek neked, kiáltsd

hugomat megtudja szoptatni.” - mond- ta.
A kislány az eseményt az egyiptomi
TV-n mondta el. Az interjút készítõ
lefátyolozott mohamedán nõ a TV-n a
következõ nyilvános kijelentést tette:
“Ez a személy nem lehetett más, mint
Jézus, mert senki más nem tesz ehhez
hasonló dolgot.”

A mohamedánok elhiszik, hogy Jézus
az, aki ilyet tenne és a sebek bizonyítják,
hogy valóban keresztre lett feszítve és a
történet igazolja, hogy Õ él! Egyben
világos, hogy a 8 éves kislány nem tudna
ilyen történetet kitalálni. Nincs más ma-
gyarázat az egészre, csak az, hogy a
gyerekek csoda által maradtak életben. A
mohamedán vallási vezetõknek nehéz
lesz a történetet megmagyarázni és a
nemrég bemutatott “Passió” film nép-
szerüsége sem segít a helyzeten.

Jézus Krisztus továbbra is a feje tete-
jére állítja a világot!"

Közreadja: Steiner József
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A Magyar Baptisták
Világszövetége Tanácsa

legközelebbi ülését 2007. május
23-án délelõtt 10 órától tartja

Budapesten, a Baptista Egyház
Központjában.

A MABAVBISZ elnökeként én is
részt veszek ezen a gyûlésen. Jóremény-
séggel készülök rá és várom a találkozást
a tagszövetségek vezetõivel, képvise-
lõivel.

Számítok arra is, hogy olvasóink kö-
zött vannak olyanok, akik majd imádsá-
gaikkal kísérik ezt a találkozót. Urunk
eredményessé teheti jószándékú misszi-
ós törekvéseinket, és segíthet azok vég-
rehajtásában is.

Magyarországi utam során szeretnék
ellátogatni Kárpátaljára és a Vajdaságba
is. Mindkét helyen nagy missziós erõfe-
szítések történtek és történnek most is.

Beregszászon sikerült megvásárolni
egy imaháznak való épületrészt. Hálásak
vagyunk az Úrnak azért, hogy egy kis
részt mi is kaptunk ebbõl a munkából.

Bácskossuthfalván pedig május elején
esedékes a már lassan három éve haszná-
latba vett, de még ki nem fizetett épület
megvétele. Vajon sikerül-e összegyüjteni
addig az imaházra valót? Testvéreink
reménykednek ebben. Én pedig olvasó-
inkat arra buzdítom, hogy ha tehetik,
segítsenek ennek a missziós háznak a
megvételében.

Nagypéntek közeledtében a Mester
utolsó vacsorán elhangzott szavaival
köszöntöm végül olvasóinkat:

Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretni fogjátok. (Jn 13:35) HG

testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért
és munkatársaiért.

Pénteken a felvidéki magyar bap-
tista testvérekért és a szövetség veze-
tõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Cidor Lajos testvérért és
munkatársaiért.

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT!

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Borzási István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista

Füredi Gabriella Kamilla:
Egy misszionárius levelei

Letters of a Missionary

AJÁNLÁS

Szeretettel ajánlom Füredi Kamilla
könyvét mindenkinek, aki komolyan
veszi, hogy Jézus Krisztus utolsó paran-
csa -a misszió parancs- ugyanolyan
érvényes ma is, mint volt annak idején.

Testvérünk a MABAVIT III. elsõ
napján ezrek elõtt tekintett vissza Sierra
Leone-i misszionáriusi szolgálata legu-
tóbbi szakaszára és tekintett elõre annak
újabb, szeptemberben kezdõdõ idejére.
Füredi testvérnõ most indul harmadszor
az afrikai missziómezõbe, ahol már eddig
8 esztendeig munkálkodott.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség küldi ki õt, de a Magyarországi
Baptista Egyház és a Baptista Szere-
tetszolgálat is támogatja.

Szeretettel kérem a kedves olvasót,
hogy úgy az imádság területén, mint
anyagi téren –lehetõsége mértéke szerint-
támogassa Füredi Kamilla misszionárius
testvért. Rajta keresztül a Sierra Leone-i
missziómunkások felkészítésének fontos
szolgálatát segíthetjük elõ. A Bapist Bi-
ble Institute, amit vezetni fog, az ország
különbözõ területein szervez alapfokú
teológiai képzést a jelenlegi és a jövendõ
igehirdetõknek. Szükség van erre?
Nagyon is.

Dr. Herjeczki A. Géza, a Magyar
Baptisták Világszövetsége elnöke

Füredi Kamilla misszionárius könyve
még kapható a budapesti baptista köny-
vesboltban. Legyen ott minden család
könyvespolcán. A missziót támogatjuk a
könyv megvásárlásával. A könyv pedig
emlékeztet arra, hogy rendszeresen imád-
kozzunk a testvérnõért.

A Baptista Könyvesbolt címe:
1068 Budapest,
Benczúr u. 31.
Telefon: (+36) 1-413-09-36
(+36) 1-352-9993/130

50 éves a Baptista
Központi Énekkar

Jubileumi koncertek
(A legközelebbi két koncert:)

2007. május 12. – Olasz Intézet
Lisznyai Gábor: Gedeon – Jubi-

leumi kantáta és válogatás az 50 év
alatt énekelt kórusmûvekbõl.

Vezényel: Oláh Gábor

2007. október 13. – Bp. Nap utca
Jubileumi Hálaadó Istentisztelet
Vezényel: Oláh Gábor
Igét hirdet: Martin Homann

evangélista

- A pászkák ünnepe nem múlt még el,
Pilátus! Törvény és szokás, hogy hús-
vétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod,
úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barab-
bást kívánta, engem megfeszítettek - de
vissza kellett térnem halottaimból, mert
láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselek-
szik. E sokaság mögöttem megismerte
Barabbást és most új törvényt akar.
Kérdezd meg õket újból, amint a tör-
vényeinkben meg vagyon írva.

Pilátus pedig gondolkodott, aztán
vállat vont, és kiállván a tornác szélére,
csodálkozva nézett végig a sokaságon és
szólt:

- Hát kit bocsássak el már most, Ba-
rabbást, vagy a Názáretit?

És akkor õ intett nekik.
És ekkor zúgás támadt, és mint a

mennydörgés, zengett fel a sokaság.
És a sokaság ezt kiáltotta: ,,Ba-

rabbást!’’
És rémülten néztek egymásra, mert

külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: ,,A
Názáretit!’’

A Mester pedig halovány lett és meg-
fordulván végignézett rajtuk. És külön-
külön megismeré mindegyiknek az õ
arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az
esti homályban, óriási fej, mely ostobán
és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az
õ arcába, véres szemei hunyorogtak és
szájából büdös lé szivárgott és torkából
úgy bömbölt rekedten: ,,Barabbást!’’;
mintha azt hörögné: ,,Halál! Halál!
Halál!’’

Pilátus pedig zavartan lesütötte az õ
szemeit és mondá neki: ,,Te látod...’’

Õ pedig bólintott fejével és csendesen
felmenvén a lépcsõn, kinyújtotta kezeit a
hóhér felé, hogy kötözze meg.

1917. január
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Istenhez, mert mindenha él, hogy ese-
dezzék érettök.

� 14. És én örök életet adok nékik; és soha
örökké el nem vesznek, és senki ki nem
ragadja õket az én kezembõl.

A megfejtéseket május végéig várjuk.AZ ÜDVÖSSÉG TÖKÉLETES

� 1. … benned és a te magodban áldatnak
meg a föld minden nemzetségei.

� 2. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú
adatik nékünk, és az uralom az õ vállán
lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, ta-
nácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság
atyjának, békesség fejedelmének!

� 3.Örülj nagyon, Sionnak leánya, ör-
vendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön
néked a te királyod; igaz és szabadító õ;
szegény és szamárháton ülõ, azaz nõs-
tényszamárnak vemhén.

� 4. És õ megsebesíttetett bûneinkért, meg-
rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az õ sebeivel
gyógyulánk meg.

� 5. Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét
Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét
annak bûneibõl.

� 6. Másnap látá János Jézust õ hozzá
menni, és monda: Ímé az Istennek ama
báránya, aki elveszi a világ bûneit!

� 7. az embernek Fia nem azért jött, hogy
néki szolgáljanak, hanem hogy õ szol-
gáljon, és adja az õ életét váltságul
sokakért.

� 8. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.

� 9. Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki
pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet,
hanem az Isten haragja marad rajta.

� 10. …mert ha nem hiszitek, hogy én
vagyok, meghaltok a ti bûneitekben.

� 11. És nincsen senkiben másban idvesség:
mert nem is adatott emberek között az ég
alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk.

� 12. Az Isten pedig a mi hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor
még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk
meghalt.

� 13. Ennekokáért õ mindenképen id-
vezítheti is azokat, a kik õ általa járulnak

A kereszt fogantatása
A Szentlélek nagy fergeteg-

köpenyben
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szûztõl most jövök,
Csirázik immár az Isten fia,
És áldott õ az asszonyok között.
Most rajtad a sor: im, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nõ benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,
Ott függj a cellák kietlen falán,
Õs-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra,

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdõn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, -
Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.

Reményik Sándor
Kolozsvár, 1928. március 1.

KRISZTUS
Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit,

sohase
tudtalak ilyennek elképzelni, amilyen itt

vagy.
Ilyen ragyogó kékszemûnek, ilyen

jóllakottan
derûsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, és tudom, hogy te egyszerû
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrõ aggodalmaid horizontján már az

eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltõl-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedbõl sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei -

Dsida Jenõ

Miért szeretem lapozgatni
a Bibliát?

Továbbra is nagyon szeretem lapoz-
gatni a Bibliát és természetesen nagyon
örülök, amikor – néha hosszabb, néha
rövidebb idõ alatt megtalálom a keresett
igéket. Sokszor megtörténik, hogy más
igék is magukra vonják figyelmemet
lapozgatás közben. Ez egészen biztos
nem hiábavaló idõtöltés. Nagyon hiá-
nyolnám, ha valamilyen oknál fogva
kimaradna az Evangéliumi Hírnökbõl.
Minden más is érdekel, ami olvasható
benne. Imádkozom, az Úr tegye áldottá a
testvérek idejét, amit ráfordítanak, hogy
ilyen gazdag tartalommal jelenik meg.

Novák Ilona, Claremont, CA

Mindig is szerettem olvasni a Bibliát.
Sok örömöt és vigasztalást találok benne.

De mióta a megfej téseket
megkeresem, még nagyobb örömmel,
odaadással olvasom. Mindig újat találok
benne, amit amúgy talán nem találnék
meg. Sokat tanulok belõle.

A cím ad egy irányt, hogy mit is
kereshet még az ember abban a témában.

Az igazat megvallva, már nem vagyok
az, ami voltam, hamar elfáradok. De ezt
még nem adom fel, amíg tudom, keresem
a verseket.

Jenei Miklós, Torontó


