
  

PEAforrige nummer av Korsets Seier brakte vi en
oversiktsartikkel om kongressen Lausanne-II som
fant sted Il.-20. juli i Manila, Filippinene. Under
denne kongressen møttes 4336 deltakere fra 191 na-
sjoner ti'l det som er blitt beskrevet som verdenshis—
toriens mest internasjonale kristne samling. Tema
for kongressen var «Forkynn Kristus til han kom-

  

 

Viktige trender i 1990-år
mer!» Den internasjonale Lausannekomite' for ver
densevangelisering stod for dette arrangementet .
som utfordret hele kirken til a brmge hele ev
et til hele verden. Forstander Jan-'Aage Torp
setter i dag sin rapport fra denne historiske kon.
gressen.
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Lausanne—II i Manila presen-
terte et tverrsm'tt av det som
Virkelig rører seg i den evangeli-
kale kris'tenhet i verden i dag.
Gjennom 4336 deltakere som
nå er spredt rundt omkrin'gi si-
ne 191 hjemland, og y'ennom et
uhyre effektivt media-apparat.
Vil' de viktigste anliggender un-
der Lausanne—II a'øre en kraftig
Vir'knin'g på den kris*tne verden
overi 1990—årene. Vi ør klokti
å merke oss hva diss'e anliggen—
der er. for å kunne vurdere og
nyttiga'øre oss inns'i'kt og er—
faringer på en bibelsk, trover-
dig måte.

Vi skal her se på fem av disse
trendene:

   
Misjon fra den tredje
verden

1 Kristenlieten er ikke lenger
vesterlandsk. I dag er mer enn
halvparten av jordens kris'tne
fra den såkalte tredje verden!
Og den tredje verdens andel
vokser hele tiden. I 1990-årenes
evangeliserin'gssatsing v11" asia-
ter, afrikanere og latin-ameri—

Deltakerne un—
der Lausan-
ne-Il kom fra
191 nasjoner.
Her sitter øst-
europeere og
amerikanere :"
intens samtale.

kariere spill'e en aV4,-'ørende rol-
le. En sammenlikning av antall
misjonærer fra noen land i den
tredje verden i 1974 og i dag 11‘»
lustrerer hvor sterk denne tren-
den er. Siden 1974 har ikke—
vestlige land økt sin misjons-
innsa'ts med 248%! Japan hadde
i 1974 130 misjonærer. i dag er
291 japanske misjonærer sendt
ut. I 1974 var det 44 misjonærer
fra Zaire, i dag er tallet 2731
zairske misjonærer i andre kul—
turer! I 1974 var det 1127 ml-
sjonærer utsendt fra latm'-
amerikanske land, i dag er ta]-
let 3026! En av de viktigste ut-
fordringer for Vestens kristne i
1990-årene blir å verdsette,
støtte og ta imot nu'sjonsgløden
blant den tredje verdens krist-
ne.

Kraftevangelisering
2 Pinsevekkelsens eksplosi—

vc- vekst Vil uke 80'} av don
tredje verdens kristenhet reg
nes i dag som pinsevenner eller
kan'smati'kere. Og det er denne
del av knstenheten som har
den desidert største veksten.
Der hvor kraftevangeliserin'gen
skjer g'ennom ydmyke, gud-
fryktige og innviede menn og

kvmn'er, vil den føre til stor
framgang for Guds n'ke, men
der hvor kommersielle m'ter—
esser blir” dominerende - som i
USAs kristne Gemsynsimperier
— vil Guds And avsløre og døm»
me foran en betraktende ver-
den. John Wimber hevdet i
Manila at 1990-årene v11' avsløre
kontrastene mellom åndsms'pi-
rett og menneskelig motivert
«kraftevangelise'rin'g».

lek-Mobilisering
folket

3. Lausanne-II satte søkely-
set på lekfolkets betydning for
å vinne verden. Misjonsvitens-
kapsmannen og kommunika-
sjonseksperten Knud Jørgen—
sen hevdet i Manila at mobil'is'e-
n'ngen av lekfolket er den vik-
tigste faktor i verdensevangeli-
seringen. Dette er hemmelighe-
ten buk (inn cvviityrligi— kirke-
vekst i Kina. Sør—Koren. Afrika
og Latin-Amerika. Her ligger
også muligheten for å vinne res-
ten av verden.

av

Verdensevangeli'sering
før år 2000

4. Et slagord som lød sterkt i

Manila var «Verden skal være
evangelis'ert før år 2000!»— Dette
slagordet førte inn en tanke-
gang under Lausanne-II som
mange opplevde som altfor
amerikansk — altfor mye «tek-
nikk». Ikke desto mindre må vi
se i øynene at den gruppe av
kns'tne ledere og bevegelser
som har begynt å koordinere si-
ne planer og strategier for ver—
densevangeliserin'g før årtu-
senskifte't. teller noen av ver—
dens fremste åndelige ledere og
mest toneangivende bevegel-

ser" Det in'temasjonale Ung-
dom i' Oppdrag er med i dette
for fullt. Assemblies of God i
USA har kastet seg entusia—
stisk inn i dette arbeidet Ster—
ke ikke-kansm'atis'ke grup—
peringer som de amerikanske
sørstats-baptis'tene er med. Ki—
neseren Thomas Wang som i
mange nr var leder for verdens—
sarn'meiislutniiigen av klnesls-
ke knsme, er en av de mest
framtredende talsmenn for å
evangelisere jorden før år 2000.
Mange taler i dag om dette som.
en egen bevegelse, «the A.D.
2000 Movement». I 1990—årene
kan vi være Sikre" på at diss'e
forenede bestrebelsene for å

co—

vinne verden før m 21],).
ge kristenheten 19111-5sz

-<
Storbyene

5. Den femte trene r-
prege knsienhetem
1990-arene. er behoze
ne jordens storbyer JJ. .,
innen år 2010 v11 75'; ,3,- if
befolkning bo i bygg få,”
det 313 byer med over er. »;
on mn'byggere. mer. 1 æ
antallet storbyer ha gif:
600-700! Var‘ tids byer e; ,.
bare store. men de
terer kulturell og etui a:
fold. Og de er stedet rig-';—
dom. sult. vold og md». .
else norerer. Lausam *
sens in'ternaswnale
amen'kaneren Ra"
ke, fører an l e:
pende arbeid for G
gehk'ale kristnes
byenes proble er
ter, HVIS" kneik"
med å prion
Vil vi aldri fa
dens befolkr'a -
ymod Bakke ”. : -‘
Utfordnn'gen s —'
presenterer v1
avgarende
1990-arene
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insevenner i
Lausannebevegelsen
sOmpms/""—————efor'standerog en av

norske deltakere under Lau-
d? an i Manila. Vil jeg fa
Wmme med et gledesutbrudd'
”[ var herlig a være med 1 en

”Denmss som tvinger nord-
menn, så vel pinsevenner som
lutheranere. til' å ta av-seg sky-
l”pene! Lausanne-II 1 Manila
bekreftet det alle statistikker
ha; Vist; Pinsevekkelsen og den
karismatiske vekkelse er pa
sterk frammarsj over hele jor—
den, og utgjør sammen med
den øvn'ge evangelikale kri-
;tenhet en misjonsbevegelse
,o-m vil kunne evangelisere hele
orden innen år 2000!

tck Haqyford er en av de mest framtredende pz'nseledere i USA i
lg.

Forsiktig karismatikk
Hva var det egentlig som

skjedde av karismatiske:- fe—
nomener i Manila. som har fått
norske lutheranere til å føle seg
manipulert og OVerkjørt? Yt-
terst lite! Pastor Jack Hayford.
som vel er den mest framtre-
dende pinseleder i USA i dag,
talte i ett møte om andsfylde pa
en klar, pinsevensk mate, dog
uten tegn til å ville provosere
noen. Jeg satt i mellom to nors-
ke statskirkeprester i dette mø-
tet. og begge to virket positive
til kveldens karismatiske for-
kynnelse — «det er jo tross alt en
pinsevenn!» I den avsluttende
del av møtet ledet Hayford i no—
en lovsanger, og han oppfordret

  
Karismatikerne
vokser raskest!
Det store, nye faktum
den Lausanne-kongres-
eni 1974 er at pinse-
ekkelsen og den karis-
Iatiske fornyelsen er
en hurtigs voksende
Bl av kristenheten i
‘erden'.

DEF Var Peter Wagner, profes-
°f ‘1 kirkevekst ved Fullerr'hvtoiogical Seminary, sommICVdet dette under sitt seminar
* 'Den Hellige Ånd i verdens—
”mgehsenn'gen» under Lau-IWeHiMaml'a.

D 1945 v‘ar det 16 mill'ioner
Mæl/tenner inverden. I 1965 var
%tåken tso millioner. og ide an 96 nullioner. I 1985 had-æmd tallet pinsevenner imi"d-
mumeflkt fenomenalt til 247"makt over hele jorden. 0gmm! ienharøkt ytterligere

rgmvl'adens seks største lokal-f5 rer fem pinsemenig-
img” Fmå'd'tie Peter Wagner.ull Gospel Church 1 Se-

oul, Sør-Korea er størst med si-
ne 600.000 medlemmer. Jotabe-
che-menigheten i Chile har
350.000, Framtidsvisjonmenig-
heten i Argentina har 145.000,
Brasil for Kristus-menigheten
har 80.000 og Dypere liv-menig-
heten i Nigeria har 65.000 med-
lemmer!

Den åpenbare grunn til" pinse-
vekkelsens kraftige ekspansjon
er Den Hellige And, mente Pe-
ter Wagner, som har foretatt vi-
tenskaplige studier av pinse-
bevegelser verden over. Livet i
Den Hellige Ånd har gitt pinse-
venner og karismatikere en
kraftdimensjon 1' evangeliserin—
gen. Tegn og under skjer som i
det nye testamentets dager.
Det utøves autoritet, over ånds-
makter i så vel individer som
landområder «såkalte "territo-
n'ale andsmakterw. Ands-
dim'ensjonen har ledet til sterk
bønnetjeneste, og klar vekt—
legging av lovprisning og til-
bedelse. hevdet Peter Wagner
under sitt seminar i Manila

de 4336 kirkeledere fra hele ver—
den til å a'pne seg for hverandre
i gjensidig forbønn. Hadde det—
te vært 4336 misjonssambands-
eller santalmisjonsungdom-
mer, kunne jeg nok ha forstatt
Egil Grandhagen og Kirsti
Mosvolls reservasjoner. Men
åndelige ledere i en intema-
sjonal konferanse må da kunne
tolerere de forskjellige ut-
trykksformer som hører hjem-
me i Lausannebevegelsen! Hvis
Grandhagen og Mosvolls reak—
sjoner er så sterke som de fram-
kommer i Vårt Lands oppslag
av 17. juli, tror jeg de vil få pro-
blemer med å delta intemasjo-
nalt i noe annet enn lutherske
fora i årene som ligger foran! Og
selv det vil vel kunne bli vans-
kelig...

Peter Wagner uttrykte seg
svært frimodig, kanskje også
provoserende. i ett rapport-
møte, Men i andre møter ble det
sagt tin'g som var tydelig iret—
tesettelser av den karismatiske
bevegelse. Det framkom sterke
uttalelser om mange emner i
Manila. men dette var med på å
VIS" spennvidden i den evange-
likalske bevegelse. og skapte
etter min vurdering den klare.
ryddige atmosfære som Den
Hellige And kan trives 1.

Lausanne i Norge
«Hører pisevekkelsen til Lau-

sannebevegelsen?» spør Odd—
var Johansen i et engasjert inn-
legg i Vårt Land 28. juli. Jeg er
iallfall overbevist om at pinse-
vennene trenger Lausanne-
bevegelsen. Jeg nyter i dag
godt av verdif'ulle impulser jeg
har fått gjennom 10 års deltak-

[on caulk-om mm at humanitarian. vil
y n/ovou-mn wa nov-i mm n—wunnm nn. Jun-

mu. ”munnkurv—pm .au:-
niø 9.7 mm ww

hun UROO 'i'Nl mu». '

NiP-Morske misjonsledere
Uro p
Lausanne ll

m kvmncr

føler seg

' 'l nncpmu —
"Mur

un
WMM—vil. M
uni-In pun ul

. “Mum”

....m._a._vnip..ulerts..—>.
W mm "Inm .. I
p..-u ha \u owl-Irv
Mehlit-

’llvl "i a. nl IN
un fl ”Wim
mus.-mun»
ae... gm pm...»
.— ». ,. n M u a.
un¢yIm11~.-~'
.i..." 1-

en,—m
aur
ln- li''(.

lim 1-. a“ ....Mmi : v.:
mim-o. n.. [ .
man «munn- ub.!
pin-lav .. Mmm»-
.11! min .. run-kl— vu
find-u"altid-CM Noah

.i . mlelutrl-nfl n.-
Mum rm» um lind—ml
æ: ,.A :1. Mn ..” ...m-.
m . .udn m.. .— mum
pA, .lu c...-im. ..

um .. M n- n i..-m
Minna Mm.
lauv-un mu, up. nm
dd non-iw ...-amt..
m WM |" Oral-I
"s..-mi.”, .." rn n,."

» 4“ m I.” » 
Faksimile fra Vårt Land mandag 17. juli

else i den norske Lausan-
nekomité. Selv om de karis'ma-
tiske innslag i norske Lausan-
ne-fora har vært altfor beskjed-
ne, vil jeg uforbeholdent si at
norske pinsevenner trenger
Lausannebevegelsen! Vi har
mye a lære av Egil Grandhagen
og Kirsti Mosvoll, samt de 1n-
temasjonale ledere som presen-
terer viktige anliggender an-
nethvert år på Danvik-møtene.
Samtidig vil jeg påstå at den
norske Lausannebevegelsen
trenger pinsevenner og kans-
matikere. og slett ikke bare
som statis'ter!

Under Lausanne-II i Manila
dris'tet jeg meg til å fremme føl-
gende forslag til" Den norske

 

Lausannekomites arbeids-
utvalg ved formannen, biskop
Bjøm Bue: Inviter Jack Hay-
ford som en av hovedtaleme
under Danvik-møtet høsten
1990'. Det vil i så fall være første
gang at en pinsevenn blir inn-
budt som intemasjonal mest i
Den norske Lausannekomiws
regi, Jeg tror at endog biskoper,
prester, generalsekretærer og
emissærer i Den norske Kirke
vil ha en hel del å lære av en re-
presentant for verdens hurtigst
voksende evangelikale bevegel-
se!

Jeg regner med at dette for-
slaget blir gitt en seriøs og po-
sitiv behandling!

Earl Poystz',
mangeårig ra—
diopredikant
for Vestens ra—
diostasjoner.
motte under et
kveldsmøte
pastorJosefBe
ndarenko fra
Sozy'et, Det var
et gripende mo—
te mellom to cin-
delige brødre
som var atskilt
:" mange år.


