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estiwal Nadziei będzie największym festiwalem chrześcijańskim w naszym kraju. Jego organizatorem jest Fundacja Festiwal
Nadziei oraz Billy Graham Evangelistic
Association, przy szerokiej współpracy
polskich Kościołów ewangelikalnych. To
wyjątkowe wydarzenie, zaplanowane na
14-15 czerwca 2014 roku, odbywać się
będzie na Stadionie Pepsi Arena w War
szawie, który może pomieścić 30 tysięcy
uczestników. Spotkanie informacyjne, połączone z konferencją prasową, zapo
wiadające to wielkie wydarzenie, odbyło
się 19 września br. w Hotelu Marriott
w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad
200 osób.
W Radzie Festiwalu zasiadają
zwierzchnicy i przedstawiciele największych środowisk protestanckich w Polsce.
Festiwal Nadziei to kontynuacja działalności znanego w świecie pastora
Billy’ego Grahama, którą dziś prowadzi
jego syn – Franklin Graham. Głównym
celem Festiwalu jest zachęcenie chrześcijan, aby dzielili się swoją wiarą w Chrys
tusa, docierali z Ewangelią do innych ludzi
i wywierali pozytywny wpływ na otaczający ich świat. W dotychczasowych Festiwalach Nadziei na
Ukrainie, Węgrzech, Litwie
czy Łotwie brało udział po
kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
W Warszawie wystąpią m.in.
Michael W. Smith i Newsboys,
laureaci licznych nagród muzycznych w USA, w tym m.in.
Nagród Grammy w kategorii
„Muzyka Chrześcijańska”.
Wystąpią również polskie
zespoły, w tym ponad 100-osobowy chór. Każdy z fes
tiwalowych dni zakończy
się przesłaniem nadziei,
głoszonym przez Franklina
Grahama. Więcej informacji
na www.festiwalnadziei.pl.
(red.)
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yśląc o Festiwalu Nadziei, sięgam pamięcią do października 1978 roku. Wówczas to Polskę odwiedził
Billy Graham - jeden z najbardziej znanych ewangelistów na świecie. Polska była 57. krajem, który odwiedził. To było jedno z największych wydarzeń w historii polskiego
ewangelikalnego chrześcijaństwa. Nigdy wcześniej na ewangelikalnych zgromadzeniach w Polsce nie zebrało się tak wiele osób. Ta wizyta otworzyła nowy etap współpracy polskich Kościołów. W latach
90. w kilkudziesięciu miastach w Polsce organizowaliśmy przekaz
satelitarny misji Billy’ego Grahama. Tysiące ludzi, kilkadziesiąt
miejsc przekazu, kłopoty techniczne (!). Dziś wspominamy, jak wiele
tamto wydarzenie wniosło w życie naszego kraju, jak wielkim wydarzeniem ewangelizacyjnym było.
Rozmowy o Festiwalu Nadziei w Polsce rozpoczęliśmy trzy lata
temu podczas posiedzenia Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego.
Ich efektem było zaproszenie, skierowane do Franklina Grahama, podpisane przez zwierzchników dziewięciu Kościołów: Kościół Ewan
gelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół
Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewan
gelicznych Chrześcijan, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej,
Kościół Chrystusowy. Przekazaliśmy je w czerwcu ubiegłego roku
podczas Festiwalu Nadziei w Budapeszcie. Pojechaliśmy tam, by poczuć atmosferę tego przedsięwzięcia.
Z nadzieją oczekujemy na to wielkie wydarzenie. Przygotowania
już trwają. Spodziewamy się, że uda się nam połączyć w tym celu, by
wielu mogło znaleźć nadzieję w Bogu. Niech Festiwal Nadziei
w Polsce w 2014 roku będzie punktem zwrotnym, ważnym wyda
rzeniem ekumenicznym,
otwierającym nowy etap
współpracy między Koś
ciołami w Polsce. Niech
przerośnie nasze oczekiwania. Niech Stadion Legii
okaże się zbyt mały, by pomieścić uczestników, chcących słuchać przesłania
Ewangelii. Niech będą to
wieczory, które zmienią
status tych, co zasiądą na
trybunach – z kibiców i fanów Chrystusa niech staną
się Jego uczniami i naśladowcami. Niech dobry Bóg
to sprawi.

WŁADYSŁAW DWULAT
Przewodniczący Rady
Festiwalu Nadziei

SŁOWO i ŻYC IE n r 4/2013

