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Lausannekenferansen pågår iManilla:

Hele kirken med
ele evangeliet

til he verden
Idisse dager er 4000 kristne ledere fra 170 land sammen iManilla

Filippinene for å legge en
mot år 2000. Konfera
ke kristensamling.

«Det er en forsømmelse og en skam for oss og hele kirken at flertal-
let av verdens befolkning ennå ikke har hørt evangeliet. Nå haster det
med åfullføre misjonsoppdraget som er gitt oss av Jesus Kristus,» he-
ter det iden felles utfordringen som samler verdens kristenledere.

0pa
felles strategi for evangelisering og misjon

nsen er betegnet som århundrets mest strategis-

l'Q—å Anne Gustav sen

Det dreier seg om Lausan-
nebevegelsens andre
verdenskonferanse for evan-

gelisering og misjon, en h-
storisk samling av kristne fra
alle leire.

Det finnes i dag over 100
store organisasjonsprograrn
for å gi evangeliet til verden
innen år 2000. På kongressen
iManiila får ledere fra disse
og andre kristne organisasjo-
ner et forum for å bygge broer

av samarbeid. Kongressen i
Mamil" 'a'ä'rin'äi-öfé'exf're'äk' ' ”e
temaer som «en verden ifor-

andring» for å finne fram til
metoder og strategier
må velges for å fullføre mi-
sjonsbefalingen.

65 norske deltakere
Fra Norge deltar en gruppe

på 65 kristne ledere fra luthe-
ranere tii pinsevenner.

pinsebevegelsen deltar b a
Marit Landrø, Egil Svart-
dahl, Jan-Aage Torp og Torill
Jahr.

—Vi tror konferansen vil få
Spor betydning for alt
Slqns- og evangeliseringsar-
beid itiden som kommer. Da-

gene iManilla vil gå med til å
bli informert om hva som i
dag skjer verden rundt, samt
å legge en strategi for å nå al—
le verdens folk med evangeli-
et mot år 2000, sier Egil
Svartdahl til KS.

Slik begynte det
Den første Lausannekon-

feransen fant sted iLausanne
iSveits for 15 år siden. Målet
var å utfordre verdens kirker
og organisasjoner til å sette

evangelisering og misjon pa
første plass. Denne konferan—
sen fikk større ringvirkninger
enn man hadde tenkt seg.
Med årene har Lausanne-
bevegelsen blitt en nettverk
og en møteplass for vekkel—
seskristne fi'a ulike leire.

Lausannepakten, som ble
utformet iSveits, har blitt en
felles utfordring for alle krist-
ne ledere som ønsker å nå
verden med evangeliet.

Årets konferanse vil drøfte
en rekke aktuelle temaer og-
så av sosial karakter. «De
fattige» er et av hoved-emne-
ne som er satt opp på dags-

rden. Det er itråd med det
faktum at Lausannepakten
sterkt understreker at evan-
gelisering og sosialt ansvar er

 

—Vz' tror konferansen vil få
stor betydm’g for alt misjons-
og evangeliseringsarbeid iti-
den som kommer, sier Egil
Svartdahl før han reiser til

Manilla.

uløselig knyttet sammen.
Lausannekonferansen i

Manilla vil utvilsomt få vidt-
rekkende betydning for evan-
gelisering og misjon i årene
som kommer, også ivårt eget
land.


