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

jutott panaszkodni. Igaz, hogy gazdag
volt, de mégis neki is megvoltak a
gondjai. Itt volt elsõsorban a meddõség.
Termékeny éveit csinosan töltötte el.
Aztán miután idõsödõ korára fia lett a
próféta beszéde szerint, fia hirtelen
meghalt. Géházi kérdezõsködésére is
úgy válaszolt, mintha minden rendben
volna. Csak a próféta elõtt öntötte ki
nagy bánatát.

Pál apostol életelvei szerint. ”tudok
megaláztatni is, tudok bõvölködni is,
mindenben és mindenekben ismerõs
vagyok, a jóllakással is, az éhezéssel is,
a bõvölködéssel is, a szûkölködéssel is”.
Az ige figyelmeztet bennünket, hogy
legyünk megelégedettek. Személyesen
megtapasztaltam milyen nehézségek
között is megelégedéssel lenni. Amikor
a rák okozta betegség folyamán mûtétre
került a sor, Isten a megelégedés békes-
ségével ajándékozott meg. Gyermek-
koromban nagy ínségben éltünk. Álta-
lában tengeri a kenyeret ettünk, csak
ritkán volt kevés búzaliszt. Akkor
ígértem meg, hogy ha lesz mindennap
búzakenyér, akkor engem senki nem fog
hallani panaszkodni.

ahhoz, hogy Elizeus gyakran ott szálljon
meg náluk. Hosszútávon akarta gyako-
rolni a vendégfogadást. Kitartott ötlete
mellett. Szolgálta Isten szolgáját. Sokan
közületek okleveleiteket nem használ-
hattátok az új hazában, alacsonyabb
szintû szolgálatokat töltöttetek be. Em-
lékeztetni szeretnélek benneteket arra,
hogy a ti legnagyobb feladatok a család-
ban van. Mindazzal, amit otthon tesztek,
az Urat szolgáljátok. A családi légkör
megteremtése általában nõk feladata. Ez
egy nagyon lényeges feladat, hisz bárki
kapcsolatba lép a családunkkal érezheti
annak légkörét, hangulatát.

A sunemita tekintélyt tisztelõ asz-
szony volt. Amikor támadt egy jó ötlete
nem kezdett hirtelen intézkedni, hanem
tisztelettel megkérdezte a férjét, kérte
annak a beleegyezését. Nem háttérben
rendezkedett, nem titokban szervez-
kedett, hanem együtt férjével, még ha az
ötlet az övé is volt. Megvolt az önálló-
sága, de mégis alárendelte azt a férjé-
nek. Õ volt a kezdeményezõ, de férjével
tisztelettudóan megbeszélte terveit. Is-
ten a nõket megáldotta nagy ötletbör-
zével, de tudniuk kell hordozni ezt,
együtt tervezni, szervezni a férjeikkel.
Általában lehet mondani, hogy ahogy
egy nõ viselkedik a férjével, úgy visel-
kedik az Istennel szemben is. Ahogy a
férjét tiszteli, úgy tiszteli Istent is. A
kettõ össze van kötve. Vigyázzunk, a jót
jól tegyük.

A sunemita állhatatos volt a mege-
légedésben is. Amikor Elizeus próféta a
sunemita nõ valami kívánsága iránt
kutakodott, hogy meghálálja a vendég-
fogadást, ez a nõ szerényen kijelentette:
én az én népem között békességgel
lakom. Megelégedett volt, eszébe sem
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Ebben a történetben egy ószövetségi
asszonyt állít elénk az Ige, aki gyakorlati
módon élte meg az állhatatosságot. Fi-
gyeljük meg, mit jegyez fel róla az Ige.

A sunemita gazdag asszony volt, aki
nem tartotta rangon alulinak azt, hogy
egyszerû dolgokkal foglalkozzon. Élhe-
tett volna kényelemben, de õ vendég
fogadással foglalkozik. Észrevette Isten
szolgáját. Szerette azt a légkört, amit
Elizeus hordozott és nemcsak idõnként
akarta, hogy házában tartózkodjon, ha-
nem rendszeresen. Evégett elhatározta,
hogy megteremti a körülményeket

A SUNEMITA ASSZONY ÁLLHATATOSSÁGA
2 Királyok 4,8-17

Még egy reformációt

Még egy nagy reformációt adj nekünk,
Istenem,

hogy hitünk dolgában végleges rend
legyen!

Sok-sok mulasztásunk ne égessen
tovább,

ezerféle bûnnek ne húzzuk a jármát.

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem!
Erõt, hogy járhassunk e nehéz terepen!
Elnyer embereket a bûn ingoványa,
Neved, dicsõséged letaposva sárba...

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram!
Szívtelenségünknek sok áldozata van.
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek,
rohanunk a vészbe, nem törõdünk Veled.

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk!
Taníts imádkozni, könyörülj meg

rajtunk!
Csak még egy reformot adj nekünk,

Istenem,
hogy hitünk dolgában végleges rend

legyen.

Boros Gergely
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Megérkezett a torontói
lelkipásztor, családjával együtt

“Akiket összegyûjtött a különbözõ
földekrõl, napkelet és napnyugat felõl…
Adjanak hálát az Õ kegyelméért, és az
emberek fiai iránt való csudadol-
gaiért…”  (Zsolt 107.3,8)

“Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem
érdem.” Több, mint két évi kitartó
imádságunkra felelt az Úr, amikor
megérkezett hozzánk új lelkipásztorunk,
Püsök Dániel testvér, családjával együtt,
és elfoglalta szolgálati helyét váro-

sunkban és gyülekezetünkben. Az ame-
rikai magyar testvériség már üdvözöl-
hette õket a Táborban, de az imaházban
ez volt az elsõ együtt töltött vasárnapunk.
(Szeptember 20) Vezetõ testvéreink a
délelõtti istentiszteleten köszöntötték
õket bibliaverssel, a gyülekezet pedig
üdövözlõ énekkel.

Az ünneplés a délutáni órákban foly-
tatódott, szeretetvendégség keretében. A
szépen feldíszített ebédlõben énekkel
fogadtuk a kis családot, virággal és
ajándékkal köszöntöttük õket. Az aján-
dékokat Tóth Zsuzsika adta át, miután
igei köszöntést mondott a gyülekezet és a
nõtestvérek nevében. 1Péter 3:19/b arról
szólt, hogy az elhívatás szentségét és
hûséges betöltését mindig Isten áldása
kíséri. “Arra hivatattok el, hogy áldást
örököljetek.” Ebben az áldásban része-
sülhet az igehirdetõ és az igehallgató
gyülekezet is.

Az üdvözlésbe bekapcsolódott Oláh
Lajosné is, mint egy régebbi szolgálati
elõd, aki már megtapasztalta azt, hogy
mit jelent elhagyni az otthont és szeret-
teinket, és milyen drága dolog új test-
vérekre találni. “Mert aki az Isten aka-
ratát cselekszi, az nekem fitestvérem,
nõtestvérem, és anyám.” Amit a távol
otthonban elhagytak, igyekszünk majd
szeretetünkkel pótolni. Szeretnénk, ha
fiatal Adina testvérünk is testvérekre és
édesanyára találna közöttünk!

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõl álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
gyülekezet internetes oldalain

vagy postai úton:
Tihamer Kulcsar

1312 N. Arlington Heights Rd.
Arlington Heights, IL 60004

Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

NÕI CSENDESNAPOK
2009. Szeptember 11-13

Willow Valley, Lancaster, PA
Téma: Állhatatosan a post

modern korban
Elõadó: Bálint Pálné Ibolya,

Kolozsvár

Érdeklõdni lehet:
Kulcsár Annamária: 1.646.678.2621

Torma Erzsébet: 1.718.637.1320

Új elõfizetõket keresünk. Segít-
ségét kérjük: küldje el érdeklõdõ
ismerõsei címét, hogy mutatvány-

számot küldhessünk neki.

Torontó október 9-11
Ifjúsági Találkozó és
lelkipásztor beiktatás

Össz-magyar lelkipásztor
házaspárok találkozója

Nagyvárad - Félix Fürdõ
2009. Október 19-21.

Szövetségünk életében örömteljes
állomás lesz, amikor október 11-én a
Torontói Gyülekezet lelkipásztorát beik-
tatjuk szolgálatába. Gyülekezeteinkbõl
nem csak a „vének”, hanem az ifjak is ott
lesznek, hiszen az azt megelõzõ napokon
ifjúsági találkozó is lesz Torontóban.
Hisszük, hogy olvasóink imádsága kíséri
majd ezt az alkalmat. (A lelkipásztor
család Torontóba érkezésérõl lapzárta
után érkezett írást sajnos már csak ebben
a formában tudtuk megjelentetni.)

Október hónap másik jelentõs esemé-
nye a MABAVISZ által a Romániai
Félix-fürdõn rendezésre kerülõ Össz-ma-
gyar lelkipásztor és lelkipásztor felesé-
gek konferenciája. Jóllehet mindannyi-
unknak van némi része a feladatokban, a
szervezés és lebonyolítás erdélyi testvé-
reink vállán nyugszik – imádkozunk
értük, s reménykedve készülünk. Ilyen
jellegû és méretû találkozóra eddig még
nem került sor. Reméljük, hogy a magyar
baptista misszió javára lesz az alkalom.
Természetesen beszámolunk majd róla.

Nõi Csendesnapokra ritkán kerül sor a
mi térfelünkön. Talán ezért is adtunk több
helyet az arról szóló hiradásoknak jelen
számunkban. Nõtestvéreink örömében
osztoztunk már a gyülekezeti beszá-
molók során és most lapunkban is azt
tesszük, reméljük olvasóink is szívesen
fogadják ezeket az írásokat.

Az Evangélizáció történelmének két
jeles évfordulójára is emlékezünk egy-
egy írással, melybõl az egyik egészen
közel van hozzánk. Idõben is és úgy is,
hogy sokan részt is vettünk rajta, Buda-
pesten, 1989-ben. Ez a 20 éves évforduló
részletesebb megemlékezést és elemzést
is megérdemelne – lehet hogy volt, csak
elkerülte figyelmemet? A 60 éves Billy
Graham évforduló árnyékában nem
csoda, ha nem kap túl nagy hangsúlyt a
budapesti evangélizáció. Furcsa lenne
azonban, ha mi is elfeledkeznénk arrõl a
magyarországi evangéliumi keresztyén-
ség életében igen jelentõs eseményrõl.

Imádkozzunk misszionáriusunkért,
Füredi Kamilláért és támogassuk is õt!

folytatás a 12. oldalon
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Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy
elõször befele néztünk; arra, hogy
milyenek vagyunk mi, kik a pél-
daképeink, milyen hatások értek ben-
nünket életünk különbözõ idõszabában.
Feltérképeztük életünket.

Aztán azt néztük meg, hogy a ke-
resztyénség elindulása után milyen
változások voltak a társadalomban és
ezek mit eredményeztek. Sötét középkor,
reneszánsz, humanizmus, reformáció,
racionalizmus, romantika, darwinizmus,
ateizmus, mindez hozzájárult társadal-
munk általános nagy csalódottságához.

A posztmodern világban a szavak
relatívak. Hiteles élet kell a világnak.
Nem elmélet, hanem egyszerû, õszinte
beszéd, amibõl kiérzik az Isten iránti
szenvedélyes szeretet melege. Erre báto-
rítottuk egymást a szombat esti lelki-
gyakorlatban, amikor eldöntöttük, leír-
tuk, miben akarunk állhatatosabbak
lenni. Reméljük, meglátszik majd rajtunk
a változás.

Bálint Pál testvér is bekapcsolódott a
nõi csendesnapokba. Milyen szolgálatra
kaptál lehetõséget?

Bálint Pál: A vasárnap délelõtti záró
igei szolgálat jutott nekem, amikor a
sunemita asszony állhatatossága állt
példaként elõttünk. (Az igehirdetés rö-
vidített változata a vezércikkünk. szerk.)

Utazásotok felénél tartotok. Volt-e,
lesz-e alkalmatok gyülekezetekkel is
találkozni?

Pál: New York-ban és Detroitban volt
alkalmunk a gyülekezetekkel találkozni,
s most utazunk Chicagóba, ahol többször
is együtt leszünk a testvériséggel. Ame-
rikai utunk kimagasló élménye a test-
vérekkel való találkozás. Sok szép helyen
jártunk de a legkellemesebb idõt a gyüle-
kezetekben töltöttük. Ez úton is köszön-
jük a vendéglátóink szíves szeretetét, a
gondoskodást, amivel egymásnak adtak
át bennünket, vigyázták és tervezték
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A csendesnapokra a New York-i
gyülekezet rendezésében Lancaster,
Pennsilvania egyik legszebb helyén, Wil-
low Valley-ben -Amish Country- került
sor. Az Erdélybõl hívott vendég elõadó
Bálint Ibolya volt. Elkísérte õt férje,
Bálint Pál, kolozsvári lelkipásztor
testvér is.

A konferencia utáni napon, ame-
rikai útjuk felén a csendesnapokról és
eddigi élményeikrõl beszélgetünk.

Hogyan fogadtad Ibolya az itteni
nõtestvérek megkeresését a szol-
gálatra?

Bálint Ibolya: Bevallom, megle-
põdtem, amikor Torma Erzsike egy
téli szombat délután a telefonba
elmondta, hogy mire készülnek és,
hogy épp engem szeretnének hívni
elõadónak. Abban az idõszakban az
onkológiát jártuk, a férjem kemote-
rápiáival voltunk elfoglalva. Meglepõ
volt nekem, hogy valakik épp rám gon-
dolnak, és még ilyen völgyek között is
tudnék valami meghallgatásra érdemes
üzenetet mondani.

Bevallom, a szolgálatra való készülés
sokat segített, hogy ne ragadjak le a
bajokban, tovább tudjak menni. Míg
másoknak készültem szolgálni, engem
alakított legjobban az üzenet: kitartás,
nincs már sok hátra. Kitartás, megéri.

Állhatatosan a posztmodern korban...
miért éppen ezt választottad az elõa-
dásaid címének?

Tulajdonképpen a New York-i nõtest-
vérek választották ezt a témát az elküldött
10-15 témakörbõl.

Hogyan fogadták szolgálataidat?
Sikerült kapcsolatot találnod a hall-
gatókkal?

Igen, a nõtestvérek nyitottak voltak.
Szemük ragyogott, vagy néha könny-
felhõben úszott. Jó volt a feedback,
könnyû volt szolgálni köztük.

Ha néhány mondatban emlékeztet-
hetnéd a lényegre azokat, akikkel együtt
töltötte ezt a néhány napot, mit mondanál
nekik?

Azt mondanám el, hogy érdekel
bennünket mindanyiunkat, hogy ebben
az érdekes mai világban mihez ragasz-
kodjunk úgy, hogy mégis relevánsak
legyünk és mit hagyhatunk el úgy, hogy
mégis megõrizzük identitásunkat. Va-
gyis mi minõsül szokásnak, amihez nem
muszáj ragaszkodni és mi minõsül jel-
lemformáló életelvnek, ami megha-
tározza nemcsak földi életünket, de
örökkévalóságunkat is.

A sunemita nõ tudott uralkodni az
érzelmein. Önmegtartóztató volt. Igaz
az, hogy a nõk érzelmi világa dúsabb,
színesebb. Nagyon fontos, hogy minden
élethelyzetben bírják uralni magukat.
Ez a nõ akkor sem tör ki felettébb nagy
elragadtatásban, amikor megkapta
nagyon várt ajándékként gyermekét, és
akkor sem tör ki csalódottságában,
amikor elveszítette azt. Mindig teszi azt,
amit tennie kell. Ebbõl azt tanuljuk,
hogy nem szabad hol nagyon fent lenni,
hol nagyon lent lenni. Ha az érzel-
meinkre hallgatunk, lengünk ide-oda és
sebeket okozunk családtagjainknak.

A sunemita egy elkötelezett asszony
volt. Õ nem akkor szolgált, amikor neki
tetszett és minden rendben volt a kör-
nyezetében. Elõre elkötelezte magát,
bármilyen idõ következik, ínség vagy
bõség, õ kitartóan, következetesen szol-
gál az Úrnak vendégül fogadva a pró-
fétát szolgájával együtt.

Szeretném felhívni figyelmeteket az
elékötelezettség szükségességére. Isten
vár rá, hogy elkötelezd magad iránta
való szolgálatra, elkötelezd magad a
változásra. Õ a te szeretõ Atyád, aki
mindent megtett érted. Megérdemli
szíved teljes odaszánását. Életem leg-
szebb pillanat az volt, amikor 17 évesen
odaszántam magam az Úr követésére.
Nem hivõ családban nõttem fel, az Úr
megszólított és Torma János lelkipász-
tor merített be Szilágysámsomban.

Az Úr szemmel tartotta a sunemita
nõ életét. Idõs kora ellenére fiút aján-
dékozott neki. Majd azt is látta, hogyan
viseli a próbatételt, amikor a fia meg-
halt. Gondold el, ha kezed közt halna
meg a gyermeked. Hogyan viselkednél
akkor?

Isten figyelt rá. Róla is szólhat az ige,
amikor a Zsidókhoz irt levélben arról
beszél, hogy „asszonyok feltámadás
útján visszanyerték halottaikat.” Az a nõ
a hit hõsei közzé sorakozott be. Megem-
lékezett róla Isten, mint Noéról. A
hosszú özönvíz vége felé az Ige azt írja,
hogy „megemlékezett Isten Noéról.”

A te neved mellé mit ír Isten? Amikor
könyvek nyittatnak meg majd, mi lesz
neved mellé írva? Legyen ma valós
döntésed Isten mellett és tarts ki mellette
állhatatosan, egy egész életen át!

Bálint Pál kolozsvári lelkipásztor

ÁHÍTATOS PERCEK
A SUNEMITA
folytatás az elsõ oldalról

A nõi csendesnapok után

Detroiti beszélgetés Bálint Ibolya és Pál testvérrel

Bálint Pál kolozsvári lelkipásztor és felesége
Ibolya, a Romániai Nõszövetség elnöke
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megjelent Szûrös Mátyás, az Országgyû-
lés elnöke, s részt vett több magyaror-
szági egyházi vezetõ. Ott volt Mark
Palmer, az Egyesült Államok budapesti
nagykövete. A programot mûholdak út-
ján élõben közvetítette számos amerikai
televíziós társaság, és egyenes adásban
tudósított róla a Magyar Rádió is.

Az estét a háro-
mezer fõs kórus
csaknem félórás,
egyházi dalokból
összeállított mûsora
után Lehet László
lelkész, a Magyar-
országi Egyházak
Ökumenikus Taná-
csának fõt i tkára
nyitotta meg. Az
amerikai vendéget
beszédben köszön-
tötte Kocsis Elemér
püspök, a Magyar-
országi Református
Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke és
Nagy Gyula, a Ma-
gyarországi Evan-
gél ikus Egyház
országos püspök
elnöke, mindketten
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának alelnökei. Paskai László
bíboros, esztergomi érsek, a Magyar
Katolikus Püspöki Kar elnöke rövid
részletet olvasott fel a Bibliából, majd
Viczián János, a Magyarországi Baptista
Egyház vezetõje, a Magyarországi
Szabadegyházak Tanácsának elnöke
tartott rövid imádkozást. Billy Graham
igehirdetését dr. Haraszti Sándor tol-
mácsolta.” (MTI)

Egyébként a magyarországi sajtóban
elég széles skálán mozgó, pozitív és
negatív irányban is szélsõségekbe hajló
cikkek jelentek meg a jeles esemény elõtt
és utána is. De ezen nem is kell csodál-
koznunk. A régi rendszer politikai és
ideológiai kereteit egyaránt túllépõ,
addig még soha nem tapasztalt esemény
formálódását, közeledtét, majd megva-
lósulását érzékelte és értékelte az ilyen-
féle eseményekhez nem szokott állami és
az egyházi sajtó.

Negyedszer járt Graham akkor Ma-
gyarországon. Ez a negyedik egészen
másként indult, mint a többi. Az év elején
nem csak tárgyalásokat folytatott dr.
Haraszti Sándor az Állami Egyházügyi
Hivatallal, hanem engedélyt is kapott
arra, hogy a Billy Graham Társaság
hivatlos irodát nyisson Budapesten, azzal

utunkat. Az Úr áldja meg és tartsa meg
népét ott, ahol lakásuk határát helyezte.

Ibolya: Nagyon jó volt találkozni régi
ismerõseinkkel. Volt olyan, akit 44 éve
csak egyszer láttam. Igyekeztem inkább
kérdezni, figyelni a szavaik mögött rejlõ
embert, felfedezni, hogy az idõ és a
körülmények milyenné formálták a rég
nem látott szeretteink lelki arcát, szemé-
lyiségét. Igyekeztem tanulni tõlük. Lát-
tam, hogy sokkal jobban egymásra szo-
rulnak, mint mi itt és ezért jobban el-
fogadják egymást. Mi itt válogathatunk a
munkatársakban, õk jobban megbecsülik
egymást. Láttam, hogy ha van, azért van,
mert keményen dolgoztak. A nehézség
sok szép jellemû embert eredményezett
Amerikában.

Hálásak vagyunk, hogy bátoríthattuk
Isten ott élõ népét az állhatatosságra, a
kitartásra. Legyünk hûségesek az Úrhoz:
mi itt, ti ott!

Köszönöm a beszélgetést. Kívánjuk,
hogy további szép napokat töltsön a
Bálint házaspár országunkban. Urunk
áldása és oltalma kísérje õket a következõ
héten és a visszaúton is!

A szerkesztõ

folytatás a 16. oldalon

a céllal, hogy megfelelõen – a nyugati
evangélizációs kampányokhoz hason-
lóan - elõkészítse a nyári evangélizációt.

A négy hónapos elõkészítõ munka
eredményes volt. A keresztyén egyházak
összefogásának ilyen mértékére Ma-
gyarországon soha nem volt példa -,
azóta sincs. A protestáns egyházak
kezdettõl, a Katolikus Egyház az utolsó
pillanatban csatlakozott az egész or-
szágra kiterjedõ elõkészítõ munkákhoz,
tanfolyamokhoz. Ezeken a tanfolya-

mokon fõként a Billy Graham Társaság
munkatársai tartottak elõadásokat.

Az ökumenikus gondolkodás és az
evangélium hirdetésére vonatkozó pa-
rancs felekezeteken fölüliségének átélése
barátságokat, szolgatársi kapcsolatokat
épített.

A Népstadionbeli evangélizáció szer-
vezési szempontból tökéletesen sikerült.
Hivatalosan is kilencvenezernek mondott
nézõsereg gyûlt össze az evangélium
meghallgatására.

A közösen elõkészített evangélizáció
után, a közösen kialakított rend szerinti a
protestáns egyházak 7266 érdeklõdõvel
vehették fel a személyes kapcsolatot, a
katolikusok 7548 személlyel. Ezen kívül
közel kétezer ûrlapról nem derült ki, hogy
milyen egyház hatáskörébe tartozik a
kitöltõje. Soha nem volt rövid idõn belül
ennyi érdeklõdõ a magyar keresztyén
egyházak templomainak kapujánál.

Remélem, hogy közûlük sokan azóta
is hitben és gyülekezetben élnek. (Néhá-
nyat közûlük a sorok írója is bemerített az
evangélizációt követõ hónapokban. Kö-
zülük van olyan, aki ma is aktív gyüleke-
zeti munkás. A nagyobbik felérõl azon-
ban sajnos ezt nem mondhatom el.)

Herjeczki Géza

A Billy Graham Társaság ebben az
évben 60 évre tekint vissza, amikor az
1949-es Los Angelesi elsõ nagy evangé-
lizációs kampányára emlékezik. (Az
Interneten könnyen elérhetõ dokumen-
tumokra a 9. oldalon lévõ ismertetéssel
hívjuk fel olvasóink figyelmét s egyúttal
az ezért Istennek hálát adók sorába állunk
mi is )

Engem ez az esztendõ egy közelebbi
éfordulóra emlékeztet: a húsz évvel
ezelõtti Népstadion beli evangélizációra.

Arra, amelyikre a mellékelt fénykép is
utal, arra, amelyiknek ez volt a választott
mottója: Válaszd az életet

A 20 éves jubileum ennél sokkal több
figyelmet, elemzést is megérdemelne. A
magunk részérõl legalább ennyit.

A rendkívüli eseményt az MTI hiva-
talos közleményei közül a Népszavában
megjelent, tényeket tartalmazó, objekti-
vitásra törekvõ írásával idézem föl.

„Százezren hallgatták Billy
Grahamot a Népstadionban.

Billy Graham amerikai evangélista
szombaton este igehirdetést tartott Buda-
pesten, a Népstadionban, Az eseményen

KIPLING, SASK

VALÓBAN ?

100 ÉVES AZ
EVANGÉLIUMI HÍRNÖK

Az evangélizációra készült egyik szórólap elsõ oldala. Billy
Graham, háttérben a tömött Népsatadion. Nyomtatásakor csak

remélték egyesek, hogy meg fog telni ez az aréna. Végül is teljesen
megtelt a Stadidon, annyira, hogy a gyep egy részét is

megnyitották a résztvevõk számára.

BUDAPEST  ’89 BILLY GRAHAM
1989. JÚLIUS 29

DETROITI BESZÉLGETÉS...
folytatás a 3. oldalról


