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—— Kristen niltsavis

j‘dkalottstevne
Karasjok
Forkynnelsen har bred plass i
samlingen, samtidig som at
te—Ilesskapet de troende mellom
sl) rkes.
Hovedtalere i stevnet i år blir
Alf Nordwald fra Sverige.
Veikko Manninen og Jonas
Kelottejervi fra Finland og fra
Norge Ludvig Karlsen med
nyfrelste hrodre fra Evangelie—
sentrene. Selvfolelig blir pri—
mus motor forstander Isak
Hansen med.

r
ilhiinme'n fra Finnland
ivlimedtalerne i Nordmmi.
'
ammen] Det Nadi-

Det er for det meste samer
som deltar i Nord-kalottstev—
net. men andre ønskes selvsagt
også hjertelig Velkommen. Det
er noe spesielt når samene samles. Kanskje du skulle legge fe—
rien om Karasjok i sommer?
Pinsemenighc—ten i Kin-usiok
Lll i\ t" c“. .m’lw \ ll kxnmhct. og
teller pi ] titt—; i .i, 41! medlem»
mer. Det er vekkelsestid i
Finnmark, og pinsevennene er
blitt gjenstand for stor oppmerksomhet spesielt i Karasjok
den siste tiden. .Press-en har

N.'ordkalottstevnet blir
et om i år, på sen,
". n'ærmere bestemt
Ill-samles hovedsaklig
a Norge. Sven-ge og
" Swrsamh-ng " Kara,
400 deltakere fra de
T a seng hverandre
en 3r! En Opplevelse
. som ellers i året er

Vært. ("Stede og 310" sme f.ef'
lekSJoner fra .et ekte same-pinsemøte. Menigheten arbeider
målbeVis-st for at samene .] distriktet, Ja hele befolkningen
oppleve frelse-. Mange
skal
'lever i synd og elendighet, og
trenger utfrielse. Det eret ønske at Nord.-kalottstevne 1 sommer også Vil resultere iat Sjeler

'.
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små venneflokker.

]
kjente Tele:anter. Fredn'k
em til Gud 13.
=? i Telemark
tldforstander i
: SandnesRiis
—_ mel. Næ rme
re
le nr.

Betel Trondheim:
Teltkampanje og

lVIidt-gestevne
Det har vært en aktiv forsommer for pinsemenigheten Betel, Trondheim.
For tredje år på rad ble det
arrangert en to ukers teltkampanje på Kolstad i
Trondheim.
Nlidt-Norgesstevnet
i
pinsen
samlet
mange
mennesker i den store Ni—

.
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Bønne kongress

O

i Sør-Korea
Den intemasjonale bønnekongress som ble holdt i Seoul.
Sør—Korea i pinseuken. vedtok

.

.
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et opprop om bønn som blir

Sendt '" «Gud
verden.
"ll kristne
har overbevist
over hele
oss om at det haster med å utvilkle en internasjonal bønne-

bevegelse med henblikk på X
l.Sveen'knkge>l>seheotegrvdeertdieennsueovffiansgieell

T' o ganske store tettsteder, Wamaza o g Samba , har fått hvrt sitt vakre Gudshus.

.
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Nyttige arbeidsredskaper for å utbre evangeliet.
To etterfølgende søndager i mai var høytidsdager for misjonsarbeidet I Maniema.

deler.
har
skutt sine grener utover store
Det vesle sennepsfrøet
har blitt til et tre som
o
o
.
o
I
I
av distriktet. Arbeidet begynte her ved var zairske bror

Songa Bualaya I 1969 og l

oversettelse av oppropet Ar—
rangmene a" bønnekonfem'
anltentapleesoimsereenraåtnddeet fbrøemnnfeo.r
bevegelse. som ikke først og
fremst Skal organiseres— me“

Syd-Maniema er det nå syv selvstendige mem'gheter som ogsa stadig er selv-utobrede—
ne. Gnisten til å gå til nye områder med evangeliet er levende og sterk. Sist ar ble
arbeidet tatt opp ut fra senteret i Kabambare, og det blir meldt at flokken av troende,
.
. .
døpte vokser. Nå vil de gierne bygge kirke her.
I Maniema syd er det na° fem permanente kirkebygg, og Vl ser det som Viktig at

vden'rvkes frem som et åndens
'
Side 7

arbeidet som har vokst så rask må stabilisere seg og få solid grunn. Bibelskolen i
Kasongo har allerede i noen år sendt vitner ut, og noen av dem har alt blitt
Forts. s, 11
forstandere.
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1Icrnasjonal honnekongress i Sør-Korea

hard-et urrt bare toellcrtic som er
blitt enige om a hc {rum vekkelsen
\‘lcn xekkclscn er kommet. lll
tross for det lave antallet. sti pro-

p__p__.l‘,_0p om bø—nn
a r ut til alle
ristne

lessor ()rr som til daglig undeni—
ser ved Fuller Seminary i Los
Angeles. USA. J. Izdvun ()rr fortalte at sunne vekkelse-r har disse
kjennetegn: l: Sterk vekst ved at
ufrelstc mennesker omxendcr seg
tilGud. 2: Bronkitt:rlighcten blant

O

)

"internasjonale lwllncknngress som ble holdt i Seoul. Sør-Korea i pinseuken,
”| opprop om bunn som blir sendt ut til kristne over hele verden. «Gud har
' .in—tt oss om at det haster med a utvikle en internasjonal bønnebevegelse med
og wrdensei angelisering». heter det ien uoffisiell oversettelse
"kk PJ‘ vekkelse
ropet. Arr.—mgorcnc av Bonnekongressen presiserer at det er framfor alt tale
' ånddig nonne.—hov ogclw. som ikke først og fremst skal organiseres, men drives
\ erk.
som? [ Åndens

de kristne. 3: Stor plass til loVsang
og annen åndelig sang. 4: Opptatthet av barnas frelse. 5: Forsterket
innsats fra legfolket. 6: Okt interessc for ytre-misjonen. 7: Ny nod
for samfunnets nodlidende i mute—
riell forstand. og X: Omfattende
sosiale reformer.
Professor .i. Edwin ()rr meme ut

Professor

Peter

Beyerhaus fra

Tu"hingen—universistet

i
VestTvskland. Beverhaus minne-t i sin
bibeltime om at bønn er hardt arbeid.

hadde
overskriften
«Åndelig
krigføring og bønn». sa Beyerhaus
at de kristne gjør en fatal bommert
om de regner med at bønn må være
lett.
'
— Det bibelske vitnesbyrdet er at
bønn er hardt arbeid. Bonn ledsa—
ges alltid av Den Hellige Ånds
hjelp, men likevel vil bønn måtte
være kampfullt. fordi den bedende
har ikke bare med Gud å gjore.
men djevelen og hans hær arbeider
iherdig for å hindre bonne—innsatsen. sa Beyerhaus. Dessuten har
den bedende sin egen menneskenntur :t kjempe med. noe som gjordc at selveste Jesu disipler sviktet
Jesus under hans uvgorende bonnckamp. Peter Beyerhaus under—
streket at basis for den kristnes
honnekamp er Jesu Kristi todelte
seier. Forste halvdel av seieren er
vunnet på Golgata. Derfor har den
bedende all makt og myndighet på
sin side. Men den fulle og hele
seier vil ikke finne sted for etter at
djevelen og hans hær er blitt uska—
deliggjon. etterJesu komme til vår

—— 'tai dt'n 3000 tallige forsamlingen fra vel 80 nasjoner. Sesjonene ble til daglig holdt i Seouls store
n'amke kirke. Young Nak.

-

illndclmkere fra vel 80
-i.ir x.;nilct i “A duger "
ut din forste honnekonm'temusionalt plan. «den
' nptnsete'stcns dag- sa
lefuliz. Det \ur den interLxumnnekomite” med
- som Billy Graham. biDnin og biskop Festo
te i spissen. som var den
Innbyder til BonnekonLeutannekomiteens in—
trforbonnsutvalg sto
! arrangementet summen
€ arbeidsgrupper. Norsk
I Lausannekomiteens infurbonnsutvalg er
: »Torp. ungdomforstan—
Plnscmenigheten
Betel.
41m. Kongressen ble arIlsamarbeid med Koreas
like Fellesskap.

rea.

Mest tid til bønn

"Kanskje for første gang i det
20. århundre er det blitt holdt en
konferanse av kristne ledere der
bonn fikk førsteplassen. så vel ved
mange bonnesesjoner, som ved
undervisningssesjoner om bonn.
— Det er sannelig på tide at me—
nighetsledere begynner & pn'oritere
det som alle i teorien er enige om er
det viktigste. men som likevel blir
mest prat. sa fru Vonette Bn'ght.
leder for Lausanne-komiteens internasjonale forbonnsutvalg. og
hustru til lederen for Campus Crusade lntemational. Bill Bright.

_
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Internasjonale Bonnekon—
kom l stan'd med den hen—
e alle verdens kirker til
og forsterket bonne-inn—
\‘6kkclse og verdens'Stnng. Allerede
fra Bonssens forberedelsessta—
' tittet klan uttrykt
onskc
llghcn'anel ?gelsc skulle
bli
.le hen av nasjoIt
f
hurdle» og konf.—sjonelle

land på grunn av den nasjonale kristenhetens enestående betoning
av bønn. som en mente ville gi
deltakere fra hele verden avgjorende impulser til nasjonale bonsine hjemland.
nebevegelser i
100 årsjubileet
er
1984
Dessuten
for protestantisk kristendom i Ko—

Otc- &
& hl ”d'lgl som verts.

— Jeg synes at denne kongressen
er betydningsfull rett og slett ved
at den finner sted. Det er helt
uvanlig at kirkeledere bruker
penger for å motes til bonn. Som
regel er man bare villig til å bruke
penger for å prate teologi og strategi. Men denne kongressen betyren
ny prion'tering. over til det vik—

tigste i menighetens arbeid påjord.
sa Vonette Bright.
Vonette Brights sterke appell ble
understreket av flere koreanske
talere under Bønnekongressen.
Park Cho C hoon. som er formann

selv om ikke alle kjennetegn vil
finnes i alle vekkelser. gir dette et
bilde som dekker de fleste omfattende

vekkelsesbevegelser

gjen-

nom kirkehistorien,

Mangesidig program
Bonnekongressen
hadde
et
mangesidig program med store
valgmuligheter for deltakerne, i
tillegg til bibeltimer og kirkehisto—
riske foredrag om bønn og vekkel—
se. var det en rekke seminarer og
workshops om praktiske emner
knyttet til bonn. Den amerikanske
bibellæreren Evelyn Chn'stenson
hadde f.eks. et daglig seminar for
over 1000 kvinner om hvordan
kvinner kan påvirke verden gjen—
nom sine bønner.
Foruten daglige

felles bonnese—

amerikaneren
ledet av
sjoner.
Dick Eastman. deltok konferansens
deltakere i morgenbonnemoter i
koreanske kirker. i tre honnenct—
ter arrangert av Koreas Evange(anslagsvis
liske
Fellesskap
250 000 deltakere hier natt). bonneurrungcmenlerpa Bunnelmllene
i nærheten av Seoul. og honne—
grupper

som

ble

arrangert

mer

spontant i og utenom konferansen.
Særlig ble nok bonnesamxærene
sammen med koreanske kristne
satt pn's på av de 3000 deltakeme
fra hele verden.

jord.
Professor .l. Edwin Orr holdt et
kirkehistorisk foredrag om hvordan en vekkelsesmenighet ser ut.
Hun brukte eksempler fra histo—
rien for å påvise at alle store vekkelser har begynt ved at noen få
kristne har kommet sammen for å
be fram vekkelsen. Noen ganger

Neste
nummer:
Sor—Koreas
kristne er bedende kristne!

Tekst og foto:

J an-Aage Torp

for Koreas Evangeliske Felles—
skap og forstander for en presbyteriansk menighet med seksti tusen medlemmer. sa med stor tyng—
de at «det er bare ved bønnens
makt at ondskapens makt i verden
kan bli overvunnet». Det er avgjorende viktig. sa pastor Park Cho
Choon. at de kristne her og ber om
at ondskapen i verden skal bli
overvunnet. Han fortalte at Ko—
reas harde fortid med borgerkrig
og kommunistisk trussel. har lært
koreanske kristne å be under alle
forhold. Vi måtte be da vanskelig—
hetene (Arne! seg opp. og vi fortsetter a be nå når forholdene matc—
n'elt sett er blitt bedre i vårt split—
tede land.
Peter Beyerhaus om
åndelig krigføring
Det vakte storjubel under Bon—
nekongressen at professor Peter
Beyerhaus fra Vest-Tysklands
velrenommerte Tubingen univer—
sitetets teologiske fakultet. holdt en
dyptpløyende bibeltime om bonnens betydning. l foredraget som

Møtet med koreanske kristne ble høydepunktet for deltakerne fra de
mange land. Her er fru Kim med sine to døtre. For dem gar hunnens
tjeneste i arv. Min mor lærte meg å be. sa fru Kim. og jeg har Iarrt mine
døtre å be.

