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kongressen utfordrer
til intensivert evangelisering

Historiens mest internasjonale kristne samling med 4336 deltakere fra
191 nasjoner ble avsluttet iManila, Filippinenes hovedstad, forrige tors-
dag
sering

kveld. Den internasjonale Lausanne—komité for verdensevangeli-
sto for denne kongressen som utfordret hele kirken til å bringe

hele evangeliet til hele verden. Tema for kongressen var «Forkynn Kri-
stus til han kommer!»
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10 dager med tårer,
jubel og lovsang

 

Kongressen samlet deltakere
fra nesten alle verdens nasjo—
ner. Bredden iforkynnelse. un—

dervisning. utfordringer og kul-
turbakgrunn var iseg selv en av

kongressens viktigste inntrykk.
Den evangelikale kristenhet re-

presenterer et mangfold som
verden aldri før har sett maken
til. Kristentroen er idag ikke
lenger Vestens tro. men virkelig
internasjonal!

Her fikk vi møte ansikt til
ansikt mennesker som har lidt
for tro. Som kineseren
Cheng som ble pint ikloakk-rø-

rene i konsentrasjonsleiren.
men som opplevde jubel og lov-
sang tii Jesus Kristus i denne

fomedrelsen! Eller som den un-
ge afrikaneren som var den
første isin nasjon som ble frelst..
Hans valg innfor en ubønnhør-
lig domstol var enten a frasi seg
Jesus-troen, eller 2 tilbringe
resten av livet i en en-meter
høy. mørk fangecelle. eller han
kunne velge en øyeblikkelig
henrettelse. Den unge afrikane-
ren valgte årope høyt til Jesus i
rettssalen — med den følge at en
forskrekket dommer slapp ham
fri umiddelbart. Han trodde
den unge kristne mannen var
blitt gal!!! Idag har han vunnet
112 landsmenn for Jesus!

Den lidende menighets kar i
verden ble presentert uten akk
og sukk. Vi fikk oppleve at li-
dende kristne er blant dem som
er mest glad iå lovsynge og ju-
ble for Jesus!

 

Store utfordringer

 

Utfordringene som ble pre-
sentert ikonferansen var sa sto-
re og konsekvensrike at man
kunne nesten gitt opp bare ved
tanken. Fortsatt 12.000 folke-

grupper som ikke har hørt
evangeliet. Fortsatt halve jor-
dens befolkning uten kristne i
nærheten. Fortsatt andskon—
frontasjoner pa alle kontinen—
ter. Men troen på seier ble
kraftig styrket ved herlige rap—
porter om hva Gud gjør i ver-
den idag. Gjennom enkeltmen-
nesker, giennom menigheter. Vi
opplever i dag en innhøst-
ningstid for evangeliet som ver-
den aldri tidligere har sett.

For pinsei inner og karisma—
tikere var kongressen en sterk

oppmuntring til fortsatt å satse
på Den Hellige Ands kraft.

Statistikker ble presentert som
viser at halvparten av all kirke-
vekst iverden idag. skjer i pin-
semenigheter og karismatiske
menigheter. Lausanne—kong-
ressen iManila reflekterte dette
savidt sterkt at europeiske lut-
heranere fikk en overraskelse
for livet. Kristenheten holder jo
på åbli karismatisk!

En rekke viktige temaer ble
behandlet under kongressen i
Manila. Blant de som fikk
størst op merksomhet var Den
Hellige nds verk i verdens-
evangeliseringen. Hvordan
evangelisere hele jorden før ar
2000, Modernismens innflytelse
isamfunnet, Media-samfunnets
muligheter. Samarbeid i evan-
geliseringen. Gode nyheter til
de fattige. Evangelisering av

Jordens storbyer og Overgivelse
og forsakelse for verdensevan-
gelisering.

Kongressen utarbeidet et do-
kument som har fått navnet
Manila-manifestet, der de vik—
tigste anligender blir presen—
tert som utfordringer til den
verdensvide kristenhet. Mani-
festet er i ferd med a bli over-
satt til norsk. De 65 norske del-
takere med biskop Bjørn Bue [

spissen har ogsa u
dokument som se
kongressens Vikti
der inn ien norsk
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