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Hellig ndskonsultasjonen 1' Oslo:

Åndens gjerning fremmer _ Km
verdensevangelis'eringen sulta-

sjonen
hevdet han. Lederen for Inter-
nasjonalt Masse-Media Institutt.
dansken Knud Jørgensen. stilte
et stort sporsmalslegn ved om de
demoner som John Wimber kunr .
ne fortelle om lra ulike [deniov ml1
nutdnvelser var like Virksom-
1119 1 var egen ii-silige verdens
del. og kanskje sn'rlle de skandi— Jan-Aage Torp] DP.

11.iv1'ske landene Pastor Gotiv _ d k .
. . a Viktigste ve onsultasw C

- sa :) Ghana r m J,-iried Osei Menh [r p men om Den He ge An '
pekie at disse fenomener som Vi» . (;
sti—ns mennesker stiller seg tn» og verdensevangelisem
lende til, rett og slutt er daglig- gen er rett og slett ar dr,”
dans og selvfølgelige for men» har funnet sæd-Detæw»
nesker i den tredje verden . ikke ha vært, mulig {Or U 4.

A Kanskje v1 har en oppgave 1 a siden og user at blid-skv—

18"" q.Vesænéewkmmf 30L 231211": pet om og erfaringer,
enl iigiilig i.den. sa s Andens a-emlng som

”” 1‘ sevenner og kans'matilg.
har brakt videre. na :*

Lidelse og hellighet gynner for alvor å gm;— .,
Peter Kuzmir. en av de fremste Vll'kmng “men kns"‘.ir,._

led-ire for pinsevekkelsen i Ju- ten verden. over, u'lalet
goslavia. hadde et innlegg om li- Thomas Zimmerman
(li—isens og hellighetens plass i deren for Assemmhis
wrdensevangeliseringen. som God i USA og på vern.»;
:om— til 2: to-timers bønnemøte splan- Zimmerman dem i
under konsultasionen. Kuzmic .

- - n r konsultas on — »understreket at v1 kan ikke be- u de J (mm..
dn've evangelisering uten å tenke ObsDeervtamerr‘ Oppsikw-L

. W. på hvordan vår livsstil" blir" opp- ” . ~11
“A. _ -..,. V. F‘m' ...,-,macnfoppesx,%«avwåiwgg-J ,mvt "verden. Dettefblekmnr kende at pinsevenn-ver

han”? Tum. pan—3, pnk'm" "* map-*? blåb'e'di ‘o‘m å 9"1' eks rosknp Nå lmddr (fr '. 1x shirt ig understreke—( at pliu'eSsor Ro— ledere fra de store his
m..—(Wu., ”ml-, nm»korisuli;1sw empler fra sin orlariiigslii' og ham wo 1". menneske som var bena Hesænes v'ed Fuller'semi-

m-n um Um IIr'i'il’Ll' And og vær han kunne med en gang begynnt— ;ipf'n ior Åndens ledelse! John Hart?! 1 USA. Hun bewnel a" An" kunnet korrime fran; ',
densm'angshaming som ble av- a ibrtelle om Siste ukes hendelser Wimber bemerket at dette var en dens emlng kan kun b“ frem’ enighet om en uttal: .»holdt 1 Oslo Siste uke 1 mai. At i hans hjenunemenighei En ka- vanlig hendelse i hans menighet. met av memeSker som lever i om An'dens åsemmg 1 . i.

Amiens gerning alltid v11 frem- nsmatis'k luthersk pastor hadde —Det er slik Anden virkernar' han bønn Og hellighfi- densevangeh-Sem-gen .
me verdensevangelisen'ngen. Et medvirket 1' søndagens møter. og slipper tll. sa Wim'ber. William Menm'es. en av ledeme er ikke enige om alle
40-talls delegater fra 25 land var da denne pastoren var til stede for bibelskolene innen Assem- F ar. d l h vd
samlet til" fem dagers intense under et husgruppemøte dagen John Wimbermente at tegnene blies-of GodiUSA. ga uttrykk for tsor V e e er lil
drøftinger om dette. Delegatene etter. skjedde noe helt uventet. og undrene burde være en nlor- at Dmsevennene nå. var i ferd at? Sterkt læren 015 —
representerer det aller fremste En av Wimbers beu-odde med. mal del av enhver levende memg— med å komme over Visse «.bame- erfaringen av Andens li.-.;
skikt 1 lederskapet innen ulike arbeidere. en kvmn‘e,gikk bort til het. Debatten 80m fulgte dreide sykdommer» som egentlig har og Vi akter ikke a gi s..” '
kirkesamfunn og kristne organi- den besøkende pastoren, satte SEE for en Stor del 0m å denne"? Vanææl- evangelia lil-dyrket lfk‘ på det inn'en Assemblie—
sasioner verden over, Konsulta- seg ved siden av ham og sa di- hVOl’ Stor P1855 disse tegn Og lm- ke lenger idet sensasjonelle or God. Men Vi har hk, ,
sjonen ble arrangert av Den in— skret: «Hva skal du gjøre med der burde ha- S€_nsaslonallsm€ns .skyld. Assem— kommet et stykke på,
temasjonale Lausannebevegel- det tilfelle av hor som du har vik« TGOlOgen Alan 0019 fra AUSt- blles Of GOG 91‘ blltt langt mer sier Z— erman
sens teologiske konu'té. 1' sam- let deg inn" i?» Pastoren var slått ralla mente at man må ikke over— opptatt av evangeliets sentrale 1mm '
arbeid med Verdens evangeliske av forundn'ng og forferdelse. og bewne at æg" 08 Bilder 9!" Afl‘ lnnhOld. 0% Clem? har ført til var
fellesskap Den norske Lausan. bekjente øyeblikkelig sm synd. 1 dens verk uten samtidig å vise at sterke menighetsvekst verden
nekomite og lndremis'jonsselska- 18 man'eder hadde han levd i ut- ANGER OgSå er Vl'rksom i mange over. sa Menzies.
pet sto som arrangører 1' Norge,D———

Fakultetslekwr Tormod En-
gelsviken ved Menighetsfakulte— T1 .
tet har hatt oppgaven i halv- e m S .
annet år med å legge opp kon-
sultasjonens innhold. og han

Utfordringene i menighetslivet
Professor David Wells fra Gor-gzsissriis:;timetie samler Telemarks pinsevenner
foredrag og dørftinger fra kon-
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Fra venstre Tormod Engelsviken, James Packer og David Wells. De fo- sts'tefra USA.
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sultasjonen. 0% Gem? vil innen Telemarkstevnet har si— selvskrevne samlingsste- ket. Barna vil også få sitt
kort tid komme ut som en bok.
Man regner med at boka Vil' bli et
viktig tilskudd til" undervisning
om Den Hellige And og verdens-
evangelis'eringen i arena som lig-
ger foran.

Tegn og under
Det var knyttet stor forvent-

nin'g til bidragene fra én av dele-
gatene. pastor John Wim'ber fra
den voksende Vingårdsmenighe-
ten i Los Angeles. Wimber var
invitert med særlig tanke på
hans rike erfaringer i forbønn for
syke. tegn og under. Forventnin-
gene ble i høy grad oppfylt. dels
til glede, dels til forargelse.

ne lange tradisjoner til
tross opplevd en renes-
sanse de senere år. Og det
er ikke bare Telemarks
pinsevenner som plotter
Telemarksstevnet inn i'
ferieplanene Sin'e. Det er
mange venner fra andre
deler av landet som opp—
søker Vatnar under stev-
neuken.

Den stadig økende opp-
slutin'g om stevnet har
gjort det umulig å ambule-
re rundt om i fylket. Vat-
nar Ungdomssenter er det

det. Stevnet vil i år som
tidligere bli holdt siste
uken i' juli, med start tirs—
dag 23. og avslutning søn-
dag 28. juli.

Motto for stevnet i år er
«Menigheten - vårt an—
svar». Bibeltim'ene med
mottoet som tema vil i år
være ved forstander Terje
Berg. I møtene ellers Vil"
fylkets forstandere, evan-
gelis'ter og misjonærer del-
ta sammen med sang- og
musikkrefter fra de for-
skjellige menighetene 1' fyl-

eget stenvne. og det er Sis»
sel og Jan Eilert Aakre
som står for det.

Vatnar Ungdomssenter
ligger mellom Notodden
og Bø i' fine omgivelser og
skulle gi et godt tilbud til"
dem som ønsker å kom—
bin'ere ferie og friluftsliv
med åndelig oppbyggelse.
Det er mulig å få over—
natting med full pensjon
eller uten, ovemattin'g på
4-mannsrom eller på sove-
sal. Det er god plass til"
campingvogn og telt for

 

dem som vil bo på den 1::
ten.

Det er en stor forde.
melde seg på i god tid
in'teressen for å overm'."
på rom er stor. Vær ut:
god tid. Det lønner s= ;
For påmelding eller 11.1
mere opplysninger kan .
benytte følgende adressa

Vatnar Ungdomssenlv'
3800 Bø i Telemark. ll
(036161 571. Vi Viser elle -
til bred presentasion
årets Telemarkstevne
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