
    juli 1984 (D

dig vekkelse
under stadig_Q__bnn

het. da vil hunnen komme mye
mer naturlig.
— Mon hon—n or l'l'l også kamp."
—Jo. selvto'lgclig. Guds godhet

står imot Satans ondskap. og du
blir det nodvendigvis kamp. Men
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| n koreanerne selv.
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til forsterket og fornyet bonne-
innsats.

For noen år siden nådde nyheten
Norge om at morgenbonnemøter
var årsak til vekkelsen i Sør-Ko-
rea. Det ble fortalt om fulle kirker
klokka fem hver morgen
«Dette-er nøkkelen til vekkelse i
Norge — morgenbonnemøter». ble
det sagt. En del norske A—menne-
sker frydet seg. mens B-menne-
sker og andre nølere sukket de-
primert.

Mitt besøk i Korea viste imidler-
tid at morgenbonn er bare en av
mange bønne-tider for Sor-Koreas
kristne. Kirkene er til dels ganske
fulle hver morgen fra 4.30-6.30.
Gudfryktige mennesker kommer.
sammen til inderlig. effektiv bonn.

Men andre prioriterer bønnenet-
ter. I mange kirker er det hel bon—
nenatt fra kl. 22 til kl. 05 en eller to
gangeri uka. Ofte er kirkene fylt til
randen.

Mitt inntrykk er at ingen tids-
punkter er mer sali'ggjorende enn
andre for elTektiv bønn. Det vik-
tigste er at dc kristne ber mye. ber
inderlig og ber stadig.

La meg antyde hvordan bønnen
prioriteres i Yoido Full Gospel
Church (Cho Yonggis menighet):

Hver morgen er vel 5000 samlet til
honn fra 04.30 til 06.30. Hver natt
til lordug er kirken fylt av 25 000
forbedere. Hver uke setter menig-
hetens 22 000 husgrupper' (celler--
med obligatorisk frammøte) av
minst en halv time til målrettet

Donn. Hver dag et ca. 2500 med—
lemmer på menighetens bønnefjell
til spesiell innvielse. bønn og faste.
l helgen er det opp til 20 000 forbe-
dere der av gangen. På bønnefjel-
let. som ligger 80 kilometer nord
for hovedstaden. er det smårom
med henblikk på bønn alene elleri
grupper. Hver time hele uka igjen-
nom går det busseri skytteltrafikk
mellom menighetens lokaliteter i
Seoul og nordover til bonnefjellet.

Så langt denne underfulle menig-
heten.

Møte med en bønnens kvinne

Jeg hadde en underfull opplevel—
se i Seoul. Jeg ble huden hjem tilen
ekte koreansk familie.

Fru Kim, 6l år gammel. viste seg
å være en kvinnelig eldste i Seouls
store presbyterianske menighet.
Yong Nale. som har 60 000 med-
lemmer. Selv er fru Kim ansvars
havende eldste for et distn'kt der
menigheten har 6-7000 medlem-
mer. Hennes mann er en av Sor-
Koreas mest velhavende menn.
Hele familien. barn. svigerbam.
og barnebam er herlig frelst.

Det er Guds store nåde alt sam-
men. sier fru Kim til meg på ko-
reansk. tolket av-en engelskkyndig
datter. Gud har væn så uendelig
god mot oss. både som familie. og
som nasjon. Vi er bare fylt av
takknemlighet og lovsang til ham.

—' Du rier det er Guds nåde. men
de! sky/dei vel bon/tene." .rporjt'i:
fi'u Kim undrende. '

'—Ju. men det er Guds godhet
som driver oss inn i bønn. Vi kan
ikke annet enn be når vi opplever
hvor kjærlig han er mot oss. Jeg
tror—' at om vi erkjenner Guds god-
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Fru Kim. en bønnens kvinne.

   kampen må ikke fa oss til & miste
blikket på Guds godhet og nåde.
Det er ikke kumpen som motiverer
ONS.

— Hvilken side ved hmm er de!
.wm prayer (løy "m.v.”

— At bonn er lovprisning. fastlar
fru Kim. Jeg har alltid en lovsang
til Gud i mitt hjerte.

Dagen i fru Kims koreanske hjem

ble en uforglemmelig opplevelse. !
lopet av seks timeri hyggelig sam-
vær hadde vi tre forholdsvis lange
bonnestunder. i lovprisning og
kamp.

_— Nei. vi ba ikke tre ganger for å
Vise deg hvor prektige vi er. sa fru
Kim i det jeg skulle reise. For oss
er det naturlig å be mange ganger
når vi er samlet. Derfor bli så
mange frelst i Sor-Korea. Guds
godhet driver oss inn i stadigbonn.

 
BRUK LØNNKAMMEREI' l
 


