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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

BILLY GRAHAM
(1918-2018)
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
Igehirdetése Tahiban, 1977. szeptember 4-én
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Úr azontízezerszámra
az éjszakán, özönlöttek
amikor kihozta
híváskor
le a
népét Egyiptomból?
lelátókról,
hogy Bibliához jussanak és
Emberilegmagukat
szólva –Jézus
Isten Krisztus
mindent
elkötelezzék
félretett és csak
az Õszerint
népéreezek
figyelt
azon
követésére.
Hitünk
a látoaz éjszakán.
A szabadulás
minden
gatások
egyértelműen
hozzájárultak
a
mozzanatát személyesen
kelet-európai
kommunista felügyelte,
rendszerek
összeomlásához.
Mindezek
vált híminden pillanatot
figyelõ után
tekintetével
ressé
sokat
idézett
mondata:
kommukísért
végig.
Hát kicsoda
ez „A
a rabszolga,
nizmust
lehet kívülről
megdönteni,
koszos,nem
rongyos
nép, hogy
az Isten
ezért
megyek a vasfüggöny
mögé!”
személyesen
gondoskodik
róluk, és
mindent
félretéve
figyel
rájuk? állapota
Az utóbbi
években
egészségi
évvel késõbb
igen1500
megromlott.
Hosszúismét
időn virrasztott
keresztül
az Isten a Gecsemáné
kertben, azon
Parkinson-kór
gyötörte. Legutolsó
nyil-a
csütörtök
éjszakán,
azon a 2005
pénteken,
vános
ébredési
összejövetelére
júliazon akerült
húsvét
amikor
a mi
usában
sorhajnalon,
a New York-i
Madison
Square
Gardenben,
ahol a három nap
szabadításunk
történt.
alattSõt,
összesen
230 ezer
ember hallhatta
személyes
bizonyságom
van arazról,
evangélista
szánt azigehogy velembúcsúzásnak
együtt virrasztott
Úr
hirdetéseit.
Azóta egy
teljesen
visszavonult
28 évvel ezelõtt
téli estén,
amikor
a rólam
nyilvánosságtól,
vallomása
szerint
is lehulltak és
a rabtartó
bilincsei.
már csak a mennyei hazahívó szóra várt,
ami Üldözött
Graham szabadok,
100. esztendejében
2018.
gyõztes szabafebruár
21-én
meg
is
érkezett.
Legyen
dok. Elindultak tehát. Nem volt teáldott
az emléke! Nem lehetett mobillekommunikáció.
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
Dr. Mészáros
Kálmán
hátul minden rendben egyháztörténész
van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeHa Billy konvoj.
Graham
visszajöhetne
a
láthatatlan
A Veres
tenger partmennyből
a
földre,
hogy
még
egy
utoljánprédikáljon,
tábort vernek,
Egysót
ezt megpihennek.
mondaná: „Ismerszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
ned kell Jézust. Térj meg bűneidből és
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborfogadd
Őt Megváltódnak
és Uradnak!
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
Akkor
majd
személyesen
és bensőségeA nép
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
sen
fogod
ismerni
őt. Ő valóban
az út,
pedig
neki
esik
Mózesnek:
Mit
azaztán
igazság
és az
élet.
Még
ma meg kell
ismerned
Őt!” (J.miért
Denison
/ HG)
tettél velünk,
hoztál
ki minket
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VIRÁGVASÁRNAP
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett
szolgaként
"Azvolna
Úrnak
szüksége meghalni
van rá!" Egyiptomban.
Kiderül,
(Lukács
19:34) hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Uram, anagy
királyom
jólÉnmennek
dolgok,
tisztelik az Urat,
a szívem nézd - kitárom
deelőtted.
ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás,
hogyoda'dnék
ide jutottunk?
Mindent
néked Mellesleg,
sok keresztyén tart ezen a
ha
volna rá szükséged.
szinten a hitéletében.
Parancsod
készen várom.
Ekkor Mózesnek
eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Én Uram
és királyom
hogy
megszabadítja
õket az egyiptohasználj, mert alig várom,
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére.
Akkor tehát,
nem kell félni a
hogy alkalmas
lehessek,
jelen
veszedelemtõl,
szolgálatot
tehessekmert ez csak egy
rövid
epizód a nép életében. Nem ez a
Neked.
vég,
Isten
folytatást ígért. Most az a
***
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
Bár ottÍgy
lehettem
volna!
szavára.
bátorítja
Mózes a népet: Ne
Pálmát
lengettem
volna.
féljetek! Álljatok helyt,
és meglátjátok
Lábad elé a porba
hogyan
szabadít
meg
ma
ruhám vetettem volna. az Úr benneteket!
2Mózes
14: volna!
13, 14.
Ha ott
lehettem
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
* *Istenben,
*
hisz
és a hit beszédét mondja
"Kicsoda
ez?" (Máté
21:10)
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
A Názáreti
Jézus ő!
Ebben
hitt Mózes.
Így
szóltam
volnavolna
bátran,
Ha azt kérdezte
valaki Mózesha tőlem kérdezik: kicsoda ez?
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre
Mózes
Jézus
ő, csak azt válaszolhatta volna,
hogy:
Nem tudom. Ha valaki azt kéra Mester,
dezte
volna:örömmel,
Mózes, mondd meg neki életem
erővel,hogyan szabadít meg Isten
künk,
értelemmel
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
töltöttecsak
meg.azt válaszolhatta volna,
Mózes
hogy:
Nem
Azóta
zengtudom!
az énekEgyet azonban tudok!
Az
Úr
harcol
értetek, és a lehetetajkamon. Nagy nevének
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
tisztelet és dicséret mert Õ az Úr.
Ez a Sbibliai
érte.
amíg hit.
csakHinni
élek azt jelenti, komolyan
amit Isten mond, ha
Uram,veszem
én arraazt,
kérlek:
annak
minden
ellentmondani
nevedről
hadd
beszéljek, látszik is.
s aztudom,
ajkamon
az ének
Nem
hogyan
szabadít meg, csak
ne érjen
véget!
várok
rá éssoha
hiszek
benne, és amit nekem
mond, megteszem.
A Géza
többi (1974)
pedig az Õ
Herjeczki
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
Üdvözlünk,
áldott
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
király! Lk 19,28–40
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo„...és eztel.kiáltották:
Áldottszabadon,
a király,
gadhatod
Hit által élhetsz
aki
Úr nevében
jön! Ademennyben
bébár az
mindig
üldözötten,
ugyanakkor
kesség,
és
dicsőség
a
magasságban!”
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
(Lk
19,38)
érted.
Virágvasárnap
Hálás
szívvel
A tengerpartonvan.
a halál
kapujában
ünnepeljük
az istenszámukfelkentálltak, Isten Krisztust,
pedig megnyitotta
jét,
örökkévaló
A maia hanap
ra azazélet
kapuját, éskirályt.
õk átléptek
legtöbbet
mondott szavai, kifejezései a
lálból az életbe.
gyülekezeteinkben: halleluja, hozsánna,
Ezt a lépést te se halogasd!
áldott, aki az Úr nevében jön, érkezik a
Messiás és király. Lukács János

A Jézust Jeruzsálemben
fogadó sokaMagyarországi
Baptista Egyház
ság
örvendezve,
istent
dicsérve
kiáltozta
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ezeket
üdvözlésként,
ahogyan
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.elvonult
2.
előttük.
Neked mit jelentenek a virágwww.baptista.hu/berettyoujfalu
vasárnap ujjongók mondatai? Összeérnek-e
bensődben
az őszinte
Kedves
Testvéreink
Jézus hódolat
Krisz- és
imádat
érzésével?
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
A látvány, ami a sokaság elé tárult önmagában
nem
méltósággal
Köszönjük,
hogy
gondoltakteli,
ránknem
ne- királyi.
A szemek előtt szamárcsikó hátán
héz
helyzetünkben.
ülő,
egyszerű,
hétköznapi
ruhát viselő
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
lebontása
utánAzjótette
reménységgel
vaférfi vonult.
ünneppé a napot,
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít
benahogyan
fogadták:
a Jézus
lába elé
terínünket
egy új és aszép
hajlékot
építeni
tett felsőruhák,
szívek
mélyéről
felfaistentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõkadó imádó szavak.
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Tudod-e
ezzel
együtt
kezdjük meg, addig aa sokasággal
nem várt terveimádni
Jézust?
Boldog
lehetsz,
ha kizéssel és az engedélyek beszerzésével
rálynak
látod
őt!
A
Krisztust,
mert
„felfoglalkozunk.
magasztalta
Isten, és azt végrehaja nevet adoTervünk ésőtszándékunk
mányozta
amely
minden
névnél
tására
fogjuk neki,
fordítani
a kedves
testvérek
által
számunkra
eljuttatott
nagyobb...
és minden
nyelv összeget:
vallja, hogy
$5,000,
ötezerÚr,
dollárt.
Jézus azaz
Krisztus
az Atya Isten dicsőségére.”
(Fil
2,9.11)
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük
továbbra
a minket
és
Hajnal
Zoltánis(Áhítat
2018)
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
ÉVNAPRA
tartotta volna föl,
megállt,
Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
s
rakásra
Innep volnál, de senki meg nemgyûlt,
ül,
feszült,
Végzetes évi nap!
hullámra
hõkölt.
Oh, e tömeghullám
más napot
ünnepel;
Megállt
Titkon sohajtja meg a hű kebel
Halomra dőlt oltáridat. egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem
értünk.
Emléked átkos, nyomasztó
tereh:
A vérnek és könyűnek tengere
Várj még Uram!
Mind, mind ahhoz tapad.
Kezed
nefeléd,
vedd el!
Az ember gyönge: félve néz
mindig mesterét,
itt vagyok,
S mint egykorMég
a tanítvány
mindig
itt vagyunk sokan.
Nehézmég
időkben
megtagad...
(1850 márc.
Herjeczki
Géza15)
(1977)
Arany János:

6.2010.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatásCLEVELAND
az 1. oldalról

Gyülekezetünk
Az
élet gyötrelem,ünnepi
de azértörömeit
van mitmegenni,
sokszorozta
az
az
áldott
lehetőség,
hogy
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
aza tisztességes
ádventben, temetéshez
Megváltónk
születésére
való
jogukat is
emlékező
alkalmainkon
az imahéten
megtarthatták.
Az élet egyésmerõ
kinlódás,
több
alkalommalésegyütt
lehettünk
reménytelenség
halál. De
hát ezis imajobb,
házunkban
a városban
működő
magyar
mint a semmi,
és úgy sincs
kilátás
ennél
közösségekkel.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Decemberpróbáljuk
9-én szeretetvendégséggel
keretekben
elviselhetõvé tenni.
egybekötött
Hányan ádventi,
tengetik elő-karácsonyi
az életüket maisis
tentiszteleten
készíthettük szívünket az
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt teünnepekre.
A megtelt
Kullekommunikáció.
Nemimaházban
lehetett mobilcsár
Sándorrákérdezni
lelkipásztor
testvér
végezte
telefonon
a sor
elején,
hogy
azhátul
igehirdetés
szolgálatát.
Tamási
minden rendben
van-e.
KözelÉva
két
evangélikus
lelkésznő
hozzászólásával,
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
a öregek,
helyi énekkar,
a fiatal házasokból
álló
juhok, barmok,
szekerek, végeHarmónia
az evangélikus,
láthatatlan együttes,
konvoj. A Veres
tenger partkatolikus
és amegpihennek.
cserkészek fiatalján tábortkórus
vernek,
Egyjaiszer
lélekemelő
énekekkel
Az
csak felröppen
a hír,szolgáltak.
az egyiptomi
alkalmat
dr. László
Imrea nyugalmazott
sereg közeledik.
Kitör
pánik a tábormissziónárius
lelkész
testvér az
imádságában. Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
val
be.segítségért kiált Istenhez,
A fejeztük
nép elõbb
2018. pedig
januárneki
7-e és
között esténaztán
esik9-eMózesnek:
Mit
ként
az erdélyi
által kiadott
tetettél
velünk,szövetség
miért hoztál
ki minket

2018.3.március
oldal

matikát
követve2Mózes
a változhatatlan,
Egyiptomból?
14: 10, 11.őszinJobb
te,
üdvözítő
hitről
szóló
igék üzeneteit
lett volna szolgaként meghalni
Egyiphallgatva
imádkoztunk,
bekapcsolódva
tomban. Kiderül,
hogy van
a népnek
az
egyes
kontinensekért
könyörgő
világhite,
de még
nagyon gyenge
az a hit.
Ha
imaláncba.
10-én
dr. Krasznai
jól mennek Január
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
Csaba
református
Jakab
de ha balul
üt ki püspök
valami, testvér
máris páni2:14-26
alapján
a tettekben
kolnak és
bûnbakot
keresnek.megnyilváKi volt a
nuló,
hibás, élő
hogyhitidegyakorlására,
jutottunk? megélésére
buzdított
bennünket.
Az imahét
Mellesleg,
sok keresztyén
tartzáró
ezenala
kalmára
–az
időjárás
okozta
közlekedészinten a hitéletében.
si nehézségek
miatt- csak
január
28-án
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Isten
kerülhetett
sor. Hét
magyar
szolígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Istenlelkész
megígérte,
gált
alkalommal a õket
hit győzelmeihez
hogyezmegszabadítja
az egyiptosegítő
imádkozó
és kitartó
hitre
miak kezébõl,
és beviszi
népét
azbuzdítígéret
va
bennünket
(Zsidók
11:1,2,6).
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Énekveszedelemtõl,
és zenei szolgálatokat
énekkajelen
mert ez csak
egy
runk,
a
Harmónia
együttes
és
dr.
rövid epizód a nép életében. Nem Marez a
ton Máriusz adventista lelkész testvér
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
végezték. Máriusz testvér a zongorán
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
Istene
adta
elő ahogy
"Nagy
Istenem
ha nézem
szavára.
Így
bátorítja
Mózes
a
népet:
Ne
világot" kezdetű ének lenyűgöző improféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
vizációját.
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket!
14: 13,
14. Varga Zsolt
2017.2Mózes
december
17-én
Mózes
nem
okosabb,
mint a nép, csak
és Betty második gyermeküket
-Sáhisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tumueltel a értetek,
gyülekezetbe,
hogy
dok! Azhozták
Úr harcol
és a lehetetbemutassák
az
Úrnak.
Az
igehirdetés
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
szolgálatát
Kulcsár
Sándor
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt lelkipásztor
jelenti, kotestvér
végezte,
Lukács
1:57-66
közötti
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
igeversek
alapján.
Buzdította
a
szülőket
annak minden ellentmondani látszik is.
arra a boldog reménységre, hogy az Úr
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
keze az ő gyermekükkel is vele lesz. (66
várok
rá és
hiszektestvérnő,
benne, és-a
amit
v.)
Balla
Ilonka
kisnekem
Sámumond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
el nagymamája- 1Sámuel 3:19 versével
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefébátorította a családot: "Sámuel felnövekezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
kedett. Az Úr pedig vele volt és semmit
bocsátani
az földre
egyiptomiakra...
mind aA
sem
engedett
hullani igéiből."
Szabadító Úr
feladata.
Õ visziMelinda
véghez és
a
Harmónia
együttes,
Lakatos
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
Kulcsár
Annamária
is üdvözölték
az foimgadhatod
HitVarga
által családot.
élhetsz szabadon,
már
négy el.
tagú
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
2018. január mert
14-énazszeretettel
és keérted.
gyelettel
emlékeztünk meg Mikló JáA tengerparton
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
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FogadjukDC
el a(BWA)--On
helyzetet, és az
adott
ofkeretekben
the Baptist
Worldelviselhetõvé
Alliance (BWA),
próbáljuk
tenni.
General
Secretary
Hányan
tengetik Emeritus
az életüketDenton
ma is
Lotz,
family
member
and long time
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
friend
Billy azGraham,
issues
Így of
tengette
életét Izráel
mígthe
el
following personal statement:
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
The õket
world
has lost aházából.
great spiritual
hozta
a szolgaság
leader. Christians have lost a great
evangelist.
was the basis2Mózes
of his
Milyen What
a mi Szabadítónk?
spiritual
strength?
The
strength
of
Billy
12:42-ben találunk egy különös mondaGraham
was his humility in the face of
tot Istenrõl.
Christ!
I remember
to
Virrasztott
az Úrwhen
azon he
az began
éjszakán,
preach
in
Eastern
Europe.
A
Hungarian
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
bishop who hosted him one day said,
éjszaka
az Úré
"You
know
the volt.
Communists said only
evangélium
van ebben
bad Micsoda
things about
Billy Graham,
but nowa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
that I have been with him I know that
his
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
power comes from his humility before
alszik.ItMit
jelent
az, hogy
az
God!"
was
an honor
to virrasztott
accompany
Úr on
azon
az of
éjszakán,
kihozta
him
many
his tripsamikor
to Eastern
Eunépétwhere
Egyiptomból?
rope
thousands suffering under
Emberilegwere
szólva
– Isten mindent
communism
encouraged.
Many
félretett
csak az
népére figyelt azon
gave
theiréshearts
to Õ
Christ.
az
éjszakán.during
A szabadulás
minden
I remember
the Vietnam
War
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
when we were in Geneva and some
minden were
pillanatot
figyelõ
tekintetével
students
protesting.
Billy
went up
kicsoda ez love
a rabszolga,
tokísért
themvégig.
and Hát
in Christian
talked
tokoszos,
them and
befriended
them. az
He Isten
was
rongyos
nép, hogy
not
ashamed ofgondoskodik
the Gospel. róluk,
Whether
személyesen
és
speaking
kings or
queens
or peasant
mindent to
félretéve
figyel
rájuk?
farmers
respected
peoples.
One
1500heévvel
késõbball
ismét
virrasztott
ofazhis
great
contributions
to America
Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon a
and
the world
was his
calla for
racial
csütörtök
éjszakán,
azon
pénteken,
reconciliation.
was a friend
of Marazon a húsvétHehajnalon,
amikor
a mi
tin
Luther King történt.
Jr. Both recognized the
szabadításunk
power
ofszemélyes
the Gospel.bizonyságom van arSõt,
Billy
Graham
anvirrasztott
evangelistazfor
ról, hogy velem was
együtt
Úr
the
world,
beyond
denominationalism.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
He
called
men anda rabtartó
women bilincsei.
to Christ,
rólam
is lehulltak
not to his own tradition. Pope John
PaulÜldözött
II was his
friend. gyõztes
Once when
szabadok,
szaba-I
brought
the
pope
greetings
from
dok. Elindultak tehát. Nem volt Dr.
teGraham, his eyes lit up and he returned
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilthe greetings with thanks. Nevertheless,
telefonon
rákérdezni
a sortoelején,
hogy
Dr.
Graham
was pleased
be part
of
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
the Baptist tradition. Since 1950 until
milliós
asszonyok,
gyermekek,
1990
he nép,
preached
at every
Baptist
öregek,Alliance
juhok, barmok,
szekerek,
World
congress.
In végelater
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partyears,
he was
distressed
at the
disunity
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyamong Baptists. The call of Christ was
felröppen
a hír,
az (Southern
egyiptomi
a szer
call csak
for unity.
At the
SBC
sereg közeledik.
Kitör
a pánik in
a táborBaptist
Convention)
Convention
1995
Elõl aUSA,
tenger,hemögöttük
az ellenség.
inban.
Atlanta,
admonished
us all,
"Support
the Baptist
World
A nép elõbb
segítségért
kiáltAlliance!"
Istenhez,
Itaztán
was pedig
alwaysneki
a joy
count on Dr.
esiktoMózesnek:
Mit
Graham's
support
and encouragement.
tettél velünk,
miért
hoztál ki minket

2018.3.március
oldal

Evangelicalism
has lost
its 11.
leader.
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
JobbIt
seems
that
we
are
now
fragmented.
But
lett volna szolgaként meghalni Egyipthe
question
is not,
"Who
be the
tomban.
Kiderül,
hogy
vanwill
a népnek
next
Billy
The question
is,
hite, de
mégGraham?"
nagyon gyenge
az a hit. Ha
"Are
Christians
worldwide
open
to
the
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
movement of the Holy Spirit in their lives
de ha
ki valami,
the
waybalul
Dr. üt
Graham
was?"máris
"ThepániLord
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
volt a
giveth. The Lord taketh away.KiBlessed
hibás,
hogy ide
jutottunk?
be
the name
of the
Lord!"
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
The Baptist
family around the world
szinten
a hitéletében.
mourns
the
loss
of this
great jut
manIsten
who
Ekkor Mózesnek
eszébe
did
so much
to advance
the Kingdom
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,of
God here on earth. - bwanet.org
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Walking
Together
földjére.
Akkor
tehát, nemto
kellGlory
félni a
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
Another evangelical hero and architect
rövid
a népreflects
életében.
ez a
of
the epizód
movement
on Nem
Graham's
vég,and
Isten
folytatást ígért. Most az a
life
legacy.
dolgunk,
hogy
erõsen ráálljunk Isten
JOHN R. W. STOTT
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
John R.Álljatok
W. Stott helyt,
first met
Graham
féljetek!
és Billy
meglátjátok
in
the
1940s,
while
sharing
an
open-air
hogyan szabadít meg ma az Úr bennemeeting
at Speakers'
teket! 2Mózes
14: 13,Corner
14. in London's
Hyde Park. Their shared concern for
Mózes nem
mint aassociation
nép, csak
evangelism
ledokosabb,
to a close
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
during Graham's 1954 Harringay
tovább az which
üldözöttcaptivated
szabadoknak.
Ha
crusade,
London
Isten azfor
aki,nearly
akkorthree
teljesíti
az Õ beszédét.
nightly
months.
Over the
Ebben
Mózes.
next
50hitt
years,
the two men's lives would
frequently
intertwine,
shared
Ha azt kérdezte
volnathrough
valaki Mózesleadership
in significant
ventures
like
tõl: Mikor teljesíti
Isten, amit
megígért?
the
International
Congress
on
ErreLausanne
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
World
Evangelization
and
in
personal
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérfriendship.
2007, Stott
offered
dezte volna:In Mózes,
mondd
meg these
neunpublished reminiscences:
künk, hogyan szabadít meg Isten
Integrity.
If aI lehetetlen
had to helyzetbõl?
choose one
bennünket
ebbõl
word with which to characterize Billy
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
Graham,
it would
be integrity. He
was
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuall of a piece. There was no dichotomy
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetbetween what he said and what he was.
lenbõl
is ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
He
practiced
what
he preached.
Ez a bibliai
hit. Graham
Hinni aztfirst
jelenti,
ko-to
Finance.
When
came
molyan veszem
azt, amitgroup
Isten mond,
ha
London,
a considerable
of church
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
leaders
was wondering
whether
to invite
him
preachhogyan
there. szabadít
They were
critical,
Nemtotudom,
meg,
csak
but
heráhad
anticipated
questions.
várok
és hiszek
benne,their
és amit
nekem
He
wasmegteszem.
able to say that
he received
fimond,
A többi
pedig aza Õ
xed
salary,Útat
lessnyitni
than most
salarieslefépaid
feladata.
a tengeren,
to
the senior
pastors of
large churches,
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
and
he
received
no
"love
bocsátani az egyiptomiakra...offerings"
mind a
(unaccounted extras). As for crusade
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
finances, they were published in the
szabadítást
press
duringkegyelembõl.
each crusade. Hit által fogadhatod
el. Hit által
szabadon,
Sex. Graham
was élhetsz
exemplary
in his
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
private life. Sometimes he said publicly
gyõzelmesen,
mert
Úrwoman
hadakozik
that
he had slept
withazone
only,
érted.
his
wife, Ruth. He had no skeletons in
tengerparton a halál kapujában
anyAcloset.
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukHarringay.
After
postponing
the
ra az élet
és õk átléptek
a ha-it
close
of kapuját,
the Harringay
crusade,
went
last 12 weeks, becoming a
lálbólon
az to
életbe.
remarkable phenomenon. Our church
a lépést
te se halogasd!
(AllEzt
Souls,
Langham
Place) was fully
involved, and I went Lukács
almost every
Jánosnight.

Twelve
thousandBaptista
peopleEgyház
assembled,
Magyarországi
night
after
night,
and
listened
attentively
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
to
the
message.
Each
night,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.I 2.asked
myself what brought the crowds, since
www.baptista.hu/berettyoujfalu
many
of our churches were half-empty.
The answer, I thought, was that GraKedves
Testvéreink
Jézus Kriszham
was the
first transparently
sincere
tusban!
preacher they had ever heard. There
Kedves
Amerikaiauthentic
Magyar about
Baptistathat
was
something
Szövetség!
man. As many media people confessed,
"We
don't
agree with him,
but we
know
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
he
is
sincere."
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
melyet
Õ
Courage.
Fewtanúsítottatok
Christian az
leaders
neve
szolgáltatok
és szolhaveiránt,
beenamikor
granted
an audience
with
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidpresidents,
6:10)
successive
American
with
Queen Elizabeth II, and with many other
Köszönjük,
hogy Lesser
gondoltak
ránk nenational
leaders.
mortals
might
héz
helyzetünkben.
well
have used such opportunities to
Imaházunk
augusztus
leomlása és
boost
their own
ego, végi
but Graham
used
lebontása
után jó reménységgel
va-He
them as opportunities
for the gospel.
gyunk
afelõl,
hogy
Isten megsegít
benwas not
afraid
of human
beings, however
nünket
egy
új és szép
hajlékot építeni
exalted
in popular
opinion.
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõStudy.
Graham was always
conscious
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
of
lacking
a
formal
theological
education.
kezdjük meg, addig a nem várt terveBut he
substantial beszerzésével
personal library
zéssel
éshad
az aengedélyek
and
kept
up
some
regular
reading.
foglalkozunk.
Speaking
600 clergy
in London
Tervünk toésabout
szándékunk
végrehajin 1979,
audience
tására
fogjukGraham
fordítanistartled
a kedveshis
testvérek
withszámunkra
two suggestions
for how
he would
által
eljuttatott
összeget:
changeazaz
hisötezer
ministry
if he were to start
$5,000,
dollárt.
over. First, he would study three times
is megköszönve
testvéreink
asEzúton
often and
take on fewer engagements.
segítségét,
kérjük
továbbra
ismore
a minket
és to
Second,
he
would
give
time
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
prayer. In making
statements,
szolgálatukra
Istenünkthese
áldását
kívánjuk. he
must have had in mind the two apostolic
priorities
Acts 6:4 ("attention
to prayer
Testvéri of
szeretettel
a Berettyóújfalui
and
the
ministry
of
the
word").
Baptista Gyülekezet nevében:
Christmas. In November 1955, I had
Papp
Dániel
lelkipásztor
the privilege of
serving
as Graham's
"chief
Szatmári during
István gondnok
assistant missioner"
his CambTibor
presbiter
ridge UniversityLisztes
mission.
During
those
ten days our friendship strengthened,
===========================
and I was touched to be invited to spend
Christmas
with theMÉG!
family at Montreat. I
VÁRJ
cherish two vivid memories of that visit.
Józsué
3:16family
(2Móz
14,21-22)
The
first was
prayers
each day. I
saw the world-famous evangelist reading
Megállt
a víz.and
the Scriptures and praying
with Ruth
óriási
kéz
their children.Minthogyha
Secondly, we
all carried
volna föl, of
Christmas parcels tartotta
to a settlement
poor "hillbilly" families on themegállt,
mountain
rakásra the
gyûlt,
nearby. In both cases,s Graham
mass
evangelist was sharing the gospel
with
feszült,
small groups.hullám hullámra hõkölt.
Message. One important Megállt
aspect of
egycontinuous
percre,
Graham's preaching was his
amígofaChrist
túlsó partra
return to the good news
crucified.
Though this habit garnered
constant
át nem értünk.
criticism, he refused to be dislodged from
gospel essentials. ForVárj
preparation,
he also
még Uram!
read several newspapers
had el!
aides
Kezed and
ne vedd
scouring them,
so he
couldittcomment
Még
mindig
vagyok, on
current
events.
még
mindig itt vagyunk sokan.
Social conscience. Graham accepted the statements
of Géza
the Lausanne
Herjeczki
(1977)

2010.március
szeptember
2018.

Covenant,
which SZABADOK
commended both
ÜLDÖZÖTT
social action and evangelism. Although
azhis
1. personal
oldalról vocation was to
hefolytatás
knew that
evangelize,
he had the
courage
refuse
Az élet gyötrelem,
de azért
vanto
mit
enni,
involvement
in
a
South
African
crusade
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
governed
by apartheid
a tisztességes
temetéshez strictures.
való jogukatHeis
also had a personally tender social
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
conscience
andAzsupported
many
good
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
social causes.
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Influence. He did much (especially
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
through
the Amsterdam
conference)
to
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
encourage younger evangelists. He
put
Hányan on
tengetik
az életüket ma
is
evangelism
the ecclesiastical
map,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
making it respectable in a new way. But
Így tengette
az életét
el
his influence
is perhaps
best Izráel
seen inmíg
a new
nem jött hozzá
a Szabadító
ki nem
worldwide
evangelical
unity, ésmanifest
a szolgaság
házából.
inhozta
suchõket
initiatives
as the
launching of
Christianity Today and the gathering of
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
several
globala evangelical
congresses.
12:42-ben
különös
mondaTeam. A találunk
notable egy
feature
of the
Billy
tot Istenrõl.
Graham
Evangelistic Association is that
azon az
éjszakán,
it hasVirrasztott
never beenaza Úr
one-man
show.
True,
amikor was
kihozta
õket the
Egyiptomból.
Ez az
Graham
always
main preacher.
But
the trio
of Graham,
Cliff Barrows,
éjszaka
az Úré
volt.
and Micsoda
Bev Sheaevangélium
always appreciated
anda
van ebben
supported
oneVirrasztott
another. No
traces
of
mondatban?
az Úr.
Pedig
jealousy
spoiled nem
this cooperation.
Izráel õrizõje
szunnyad és nem
alszik.
az, hogy
virrasztott
az
John Mit
R. jelent
W. Stott
(1921–2011)
was
Úr azon
az Souls
éjszakán,
amikor
kihozta
rector
of All
Church
in London,
népét Egyiptomból?
founder
of Langham Partnership InterEmberileg
szólva of
– Isten
national,
and author
manymindent
books,
including
Christianity
and azon
The
félretett ésBasic
csak az
Õ népére figyelt
Cross
of Christ. A Christianity
az éjszakán.
szabadulás Today
minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Billy Graham
temetése
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip- döntésre hívással
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Egyde12
méteres
keresztre
hite,
még
nagyonüveg
gyenge
az a hit.néző
Ha
evangélizációs
sátor adott
helyet
Billy
jól mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
Graham
temetésének,
melyet
a 80pániévet
de ha balul
üt ki valami,
máris
átölelő
szolgálatának
a témája
kolnak és
bûnbakot keresnek.
Ki jellemvolt a
zett:
hogy fogadd el
hibás, felhívás
hogy ide arra,
jutottunk?
Krisztust
Uradnak
és
Megváltódnak!
Mellesleg, sok keresztyén
tart ezen a
„Ha ez
a te temetésed lenne – mondszinten
a hitéletében.
ta az
evangélista
fia, eszébe
FranklinjutGraham
Ekkor
Mózesnek
Isten
–ígérete.
már a2Mózes
mennyben
lennél?
vagy
6: 6-8.
Isten Biztos
megígérte,
ebben?”
A március 2-én,
Charlotte,
N.C.hogy megszabadítja
õket
az egyiptoban,
Billy Graham
Könyvtár
előtt
tarmiakakezébõl,
és beviszi
népét az
ígéret
tott temetési igehirdetését mintegy 2300
földjére. Akkor
tehát,
nem kellközöttük
félni a
meghívott
vendég
hallgatta,
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
Trump elnök és Pence alelnök is. egy
„Ha
rövidvagy
epizód
a nép
életében.
ez ael
nem
biztos
ebben,
akkor Nem
rendezd
vég,a Isten
folytatást
Most az a–
ezt
kérdést
egyszer ígért.
és mindenkorra
nincs
alkalmasabb
idő erre,
mint Isten
most,
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
Billy
Graham
temetésén.”
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
(A vendégek
között
ottés
volt
a Magyarféljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
országi
Baptista meg
Egyház
elnöke,
Papp
hogyan szabadít
ma az
Úr benneJános
is.
Az
egyenes
internetes,
valamint
2Mózes
14: 13,
ateket!
sok TV
állomás
által14.
közvetített adást
Mózes
nem
okosabb,
a nép, csak
milliók követték – látták,mint
hallgatták.)
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
Billy Graham,
személyesen
több
bennünket
ebbõl a aki
lehetetlen
helyzetbõl?
mint 210 millió embernek prédikált,
Mózes 21-én,
csak azt
válaszolhatta
volna,
február
99 éves
korában halt
meg.
hogy:
Nem
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BILLY GRAHAM EVANGELIZÁCIÓS
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
távol
és mégis közel - DÉLVIDÉK
folytatás az 1. oldalról

EVANGELIZÁCIÓ
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
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(Zsid 6:10)
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Az evangélista - Meditáció
egy Graham kép felett/alatt
Kedvencem volt ez a kép, most is tetszik. Százezres, vagy egymilliós tömegnek prédikál Billy Graham. Vagy nem
Grahamet látjuk hátulról? De igen, ő
az – vagy mégsem? A világ evangélistája, szívében és ajkán az örömhír, s vele
szemben az egész világ – a bűneiben élő,
megváltásra szoruló, de arról még nem
tudó tömeg. Milyen nehéz, milyen magányos küldetés!

De nem, az evangélista nem magányos! Krisztus tanítványa, az evangélium hírnöke nem egyedül áll feladata
előtt! Mózes igen. Jeremiás? Igen. Az
Ószövetség prófétái mind ilyen „magányos farkasok” voltak. Egyedül harcoltak – az Úrral, Aki olyan feladatot adott
nekik, hogy alig bírták hordozni azt, s
népükkel, akik nem ismerték fel, hogy
saját érdekükben hallgatniuk kellene a
prófétára.

2018. március

Az evangélista mellett és mögött
munkatársak sokasága áll. A Szentlélek hozta ezt a változást az újszövetségi
gyülekezet életbe, működésébe.
Billy Graham lehet, hogy sokszor
egyedül állt az evangélizációs sátor,
vagy a stadion szószékén, de szinte szolgálata legelején kapott két olyan munkatársat (Cliff Barrows és George B. Shea),
akik aztán hét évtizeden át mellette
álltak, vele együtt szolgáltak. Hamarosan (1950) létrehozták a Billy Graham
Evangélizációs Társaságot, ami azóta is
töretlenül működik. Ez a társaság, egyre
növekvő munkatársi gárdával szervezte
azután az evangélizációs kampányokat.
Graham kezdetben csak angol nyelvterületen szolgált. Voltak és lettek munkatársai, akik utat nyitottak neki más nyelvű, sőt más politikai rendszerekben élő
népek felé is. Kellett, és volt is útkészítő,
tolmács, mint pl. Dr. Haraszti Sándor,
vagy Billy Kim.
Egy-egy nagyobb evangélizáció lebonyolításához
sokak
segítségére
volt szükség – és voltak munkatársai,
mindenütt. Például a Budapest '89-es
evangélizáción velem együtt több mint
ezer szolgatársam – közöttük a képen
is látható, a megtérőknek olvasnivalót
osztó Széll Bulcsú evangélikus lelkész
is. Hát nem baptista lelkipásztor volt
Graham? De az volt. Sőt annál is több:
Krisztus olyan szolgája, aki az evangélista munkáját végezte – arra kapott
elhívást is, tálentumot is. A bűnösöket
megtérésre hívta, pontosabban Jézus
Krisztushoz hívta, Aki a kereszten értünk elszenvedett halálával, feltámadása
után mindenkit üdvözíteni akar és tud,
aki hittel befogadja Őt. S aztán a megtértet a saját gyülekezetébe visszaküldte – ha volt neki. (A Népstadionban 27
ezren jöttek előre, s több mint 16 ezren
írásban is jelezték, hogy döntöttek Jézus
mellett. Majdnem a fele katolikus volt,
27% református, 10% evangélikus, 7%
baptista. Graham, az evangélista prédi-

kált, s előtte és utána a keresztyén gyülekezetek munkatársai hívták, tanácsolták, lelkigondozták a megtérőket.)
A próféta igen, de az evangélista soha
sincs egyedül. Szolgálatában a Szentlélek vezeti, de munkatársak, testvérek
sokasága, s Krisztus gyülekezetei segítik. Hálás vagyok Billy Grahamért, az
Evangélistáért, a nagyvilág evangélistájáért, s számtalan munkatársáért.
Vállalj te is részt az evangélium hirdetésének csodás munkájában, ott ahol vagy!
Ne félj, nem egyedül kell harcolnod!

„Sok népem van ebben
a városban.” (Csel 18:10)
Mi sem látjuk őket,
s nem is csoda.
Nincs jobb szemünk,
mint Pálnak
és nincs nagyobb hitünk,
se szívünk.
Tégy hát csodát velünk is!
Gyógyítsd meg szemünk,
hogy lássuk,
mi nem látható;
s gyógyítsd meg
magába-fulladó szívünket!
És akkor elmegyünk
a tieidhez,
és megkeressük,
kiket mi még nem ismerünk,
kikkel nem is törődtünk eddig,
s hirdetjük nekik
nagy szerelmedet:
a jó hírt,
az örömüzenetet.
Gyógyíts meg minket Urunk!
Érintsd meg megvakult szívünket,
hogy el ne vesszen
körülöttünk élő sok gyermeked,
és el ne vesszünk
velük együtt mi is!
Herjeczki Géza

