Evangeliet til enhver person
i enhver kultur og enhver nation
Fra Lousanne-bevegelsens konsultotion om verdensevangelisation i Pottaya, Thailand, juni 1980
Af Kai Kjrer-Hansen, lrerer ved Menighedsfakultetet
Det er ingen hemmelighed, at
der er nok si store meningsforskelle blandt kristne vedrsrende sporgsmilet om kristen mission til andre folkeslag med andre religioner. I de
sidste irtier er grofterne, der
er blevet gravet, ikke blevet
mindre mellem kristne af forskellig observans. Det, der
skiller, er ikke si meget
sporgsmilet, hvordan man
idag bedst driver mission.
Det afgorende sporgsmil i
denne sammenhrenger snarer€, om der i det hele taget
skal missioneresog evangeliseres, om man skal bede Gud
om, at menneskermi modtage Jesus i tro, om det er legitimt at arbejde for, at mennesker skal forlade deres
gamle guder og vende sig til
den sande Gud i Jesu Kristi
navn.
At der er en rrekke kristne,
som enten entydig eller mere
skjult faktisk mener, at det
er udtryk for intolerance, bedrevidenhed, hovmod og
ukerlighed at hrevde, at det
kristne budskab er det eneste
af alle religiose budskaber,
som indeholder den frelsende
sandhed, skal jeg ikke eh
n€rmere ind pi her. Men de
findes. Og de er ikke si fi.
Pi den anden side findes der
ogsi kristne, som bundet til
det bibelske budskab mi
hrevde, at det er et fomederi
imod Jesus at forudsrette, at
hans liv, lidelse, dod og opstandelseer af mindre betydning. Siges det, eller handles
der i overensstemmelsehermed, er karnen i det kristne
budskab tilintetgjort. Samtidig er Jesu klare ord om at
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gi ud og gare alle folkeslag
til hans disciple blevet tilsidesat, dersom man mener, at
andre religioner ogsd farer
ind i et sandt frellesskabmed
den levende Gud. Og, om
man vil det eller ej: Ved ikke
blot at undlade at forkynde
evangeliet, men ogsi ved direkte at krempe imod kristen
mission, erklreres de fsrste
kristnes
og apostlenes
missionsindsats
for galskab.
Men de fsrste kristne vidste
en ting: Evangeliet var for
godt til, at de skulle og kunne beholde det for sig selv.
De gik med det, fordi Jesus
havde befalet det. Ikke fordi
de selv havde fundet pd det.

Kai Kjer-Hansen

som i deres indsats og arbejde er bundet af en strerk bibeltillid, har i de mellemliggende ir fortsat arbejdet. I
dagene 16.-27. juni var godt
800 deltagere, konsulenter og
grester samlede i Pattaya,
150 km syd for Bangkok til
en arbejdskonsultation. Visionerne fra Lausanne blev
her gentaget og om muligt
forstrerket. I Lausanne i
1974 talte man om 2.700
mill. mennesker, som endnu
ikke har hsrt evangeliet.
[ausannebevagelsen
I 1980er dette antal ikke blevet
mindre. I Pattaya lsd det
Med andre ord udtrykker
gentagne
gange: 3 milliarder
Lausanne-pagten, som blev
mennesker
har aldrig hsrt
formuleret ved evangelisaom
Jesus.
De
udgor omkring
tionsmsdet i Lausanne i
jordens befolkning.
2/3
af
1974, det samme: Evangeliet
om Jesuser for godt til, at vi Hertil kan si lregges alle de
skal beholde det for os selv. kristne, som har glemt, hvad
Ved msdet i Schweiz, som det vil sige at v&re et Guds
samlede 3000-4000kristne le- barn, ikke lever i troens livsdere fra hele verden, lsd der frellesskabmed den korsfreet strerkt kald til evangelisa- stede og opstandne, men letion. Lausanne-bevregelsen, ver for sig selv, og derfor
som er et inspirationsfrelles- ogsi er uden hab.
Fortsetles side I0I I
skab af evangelikalekristne,

Hvordon skql
menneskerkontme til qt hsre
evangeliet?Det
vqr det sporgsmdl, som konsultotionen beskef'
tigede sig med

&
4'"Y/.ft.

Evangeliet til onhyer...
Fortsat fra side 1006
Fra et af konsultationens dokumenter lyder det:
>Vi har tilbragt l0 dage sammen i et studie-, lovprisningsog bsnsfallesskab. Vi har
frydet os over Guds store
kerlighed til os og til hele
menneskeheden.Foran Ham
og under Hans Ord har vi betragtet Vor Herres Jesu Kristi
befaling til at forkynde evangeliet til alle jordens folkeslag. PAny er vi blevet ramt af
det enorme antal mennesker,
som aldrig har hart de gode
nyheder om Kristus og er
fortabt uden ham. Vi er blevet gjort skamfulde over vores mangel pi vision og nidkarhed og over vores mangel
pA at leve evangelietud i dets
fylde, hvilket har svakket
vores lydiehed og kompromitteret vores vidnesbyrd. Vi
har noteret, at der er vanskelige steder, hvor modstanden
er hArd og evangelisering er
vanskelig. Samtidig har vi
glredet os over at hsre, hvorledes Gud stadig virker i sin
verden og hvordan han gar
mange mennesker modtagelige for sit Ord.<
I Lausanne-bevregelsen er
der ikke plads til dem, der
sretter sporgsmilstegn ved,
om der skal missioneres og
evangeliseresidag. Dette er
imidlertid ikke ensbetydende
med, at hermed er alt sagt.
Det store sporgsmtl pi Pattaya-konferencen var, hvordan vi fdr sogt tingene.
Hvordan-sporgsmdlet
blev
der boret i, uden at nogen vil
havde, at det sporgsmil endegyldigt er besvaret.

Der bedes i smd
grupper ved morgensektionerne.

mennesker kan hsre og komme til tro. En erkendelseaf,
at det er Guds ord, som overbeviser et menneske om
sandheden af Jesu ord og
gerning, er imidlertid ikke
ensbetydende med, at man
ikke bsr stille sporgsmAlet:
Hvordan kan jeg sikre mig,
at menneskerhsrer det,.som
jeg gerne vil, at de skal hore,
nir jeg taler om Jesus til
dem? Og hvad betyder det
for min presentation af
evangeliet, at ikke alle mennesker er ens, men foler og
trenker forskelligt, lever i
forskellige sociale samfund,
har forskellige kulturer osv.?
Disse og lignende sporgsmil,
som mAske ogsi en del af os
flygter fra at stille os selv - i
de omgivelservi nu engang,er
sat - er ikke uv€sentlige.

ske kirke eller den grresk ortodoksekirke osv.
Da det i denne sammenheng
er umuligt at forsoge at angive svarenepa de studier, som
blev resultatet af disse minikonsultationer, skal blot fire
forhold fremdrages, nogle
forhold, som skinnede igennem i mange af disse studiedokumenter og ogsi blev understreget i en af de afsluttende udtalelser fra Pattayamsdet:
l. Vi kan ikke evangelisere,
dersom vi ikke elsker, men
tvrertimod n&rer fordomme
og disrespekt mod dem, vi
skal forkynde for.
2. At mennesker undertiden
afviser evangeliet, kan skyldes os selv. Imperialisme,
slaveri, religios forfolgelse,
racistisk stolthed, antisemitisme mv. har blokeret for,
For: Eet er, at mennesker af- at mennesker har taget imod
viser Jesus, fordi de har for- evangeliet.
stdet, hvad det hele gdr ud 3. Vores vidnesbyrd mister
pd. Noget andet er, at der er sin trovardighed, dersom det
sd mange mennesker, der af- modsiges af vores liv og livsviser ham, enten fordi de al- stil.
drig har hsrt om ham eller 4. Vi har med magter at
har hsrt om ham, men alli- gsre. Selv om strategi og orgevel misforstdet det hele.
ganisation ikke kan stilles op
Ved 17 forskellige mini-kon- som modsretninger til Guds
sultationer blev sAdanne og ord og HelligAnden, er der
lignende spsrgsmil stillet. kun en magt eller kraft, som
Hvordan msder vi bedst kan besejre de magter og
Hvordanskalde hsreT
marxisten? eller den, der er krafter,
som
fastholder
Temaet for konsultationen i draget af nyreligiositeten?ja- mennesker borte fra Gud.
Pattaya var hentet fra kap. den? muslimen? hinduen? Uden Helligindens kraft enl0 i Romerbrevet. >>...hvor- Eller dem, der bor i en stor- der alle evangelisationsforsog
ledes skulle
de
kunne by? Eller den navnkristne, i mismod, og ikke i kraft og
h s r e . . . <( v . l 4 ) .
enten han,/hun befinder sig in- frimodighed.
I den argumentation, Paulus den for vore egne rrekker i de Selv om hver generation mi
her f.arer, er svaret: Nogle protestantiske kirker, eller finde frem til sine svar pi
mh sendes ud og predike, s6, inden for den romersk katol- sporgsmilet offi, hvordan
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menneskerbedst hsrer evangeliet, er metoden som sidan
ikke af ny dato. Jesus og
apostlene benyttede den da
ogsA selv. De vidste, at evangeliet er det somme, men at
mennesker er forskellige.
Derfor blev forskellige mennesker msdt pd forskellig
mdde uden at evangeliet blev
forandret heraf.
Udfordringen til enhver missionrer eller person, som tager den opgavealvorligt, som
Jesus har givet enhver af os,
er stor. Vi skal ikke forandre
evangeliet for at blive hsrt.
Men for at blive hart mi vi
forstA den person, vi henvender os til.
Og ah det andet...
l0 dagesintenst arbejde sretter sit prreg, og det ville vrere
en vanvittig opgave pi nogle
fa sider at give udtryk for
alt. Der var ogsi alt det andet... det, som alligevelpegede i samme retning: at enhver person i enhver kultur
og enhver nation mi hare
om Jesus. Personligt var det
et stort incitament at mode
mennesker fra den tredje verden med entusiasme i troen,
ogsi selv om visse elementer
godt kunne undvreres. Som
fagteolog er der si fi fagteologiske bager med entusiasffi€, visioner, milrettethed,
som man kommer til at lrese.
Og det gsr indtryk at mode
mennesker fra lande, som
havde haft svrert
meget
svrert - med at fit udrejsetilladelse til denne konsultation, men som kom, og nu er
vendt tilbage til omgivelser,i
hvilke det er langt vanskeligere at leve som kristen, end
vi kan forestille os. Og si
beklager vi os i stedet for at
bruge de enorme muligheder,
vi hver dag har i vort land!
Eller han, som i et kommunistisk land havde vreret indesprerret nogle mAneder for
sin
kristne
virksomheds
skyld, men som ikke brugte
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anledningen til at tale imod stir for. Der er et budskab,
kommunister, men tvrert- der skal ud, fordi det er for
imod viste, at kommunister godt til, at vi skal holde det
ogsi er mennesker(!) og der- for os selv.
for har brug for evangeliet. Lausanne-bevregelsen
udfor>Jeg vil komme til at savne drer dem, der mener, at andig,,, havde frengselsbetjen- dre religioner ogsi gor deres
ten sagt, da han forlod sit tilhrengeresaligei derestro.
ufrivillige opholdssted. E,n Men den udfordrer ikke blot
sidan bemrerkning rammer, missiologer eller professiomiske strerkere end mange nelle missionrerer. Den udforedrag, ind i hjertet af vor fordrer enhver kristen: til at
leve som kristen og vrere et
kristne eksistens.
I det mindste kunne jeg ikke kristent vidne pi det sted og
lade vrere med at tanke pA, den plads, man nu befinder
om en del ikke-kristne, som s i g .
af en eller anden grund skal Evangeliet er for godt til, at
>>passe(
os, vil sige det sam- jeg skal beholde det for mig
me om os, eller om de ville selv. Det er forlig diskrimidrage et lettelsenssuk, nir vi nation at undlade at fortelle
forlod dem, f. eks. som ra- om Jesus. Det gaelder i en
global sammenhreng sAvel
ske fra en hospitalsseng!Eller ribet fra dem, der kom som i naboskabets eller arfra lande, hvor selv de mest bejdetssammenhreng.
elementrere menneskerettig- Denne diskrimination kendte
heder undertrykkes eller de de forste kristne ikke til. Elsociale goder tilhorer en lille ler med deres egne ord: ))...
minoritet. Heller ikke det rib der er ikke frelse i nogen anblev overhart pi denne evan- den (end Jesus); thi der er
gelisationskonsultation.Lige- ikke under himmelen givet
ledesindgik det som et natur- menneskernoget andet navn,
ligt element at beskreftigesig hvorved vi kan frelses<(Ap.
med flygtningeproblematik- G . 4 , 1 2 ).
ken, dels pA grund af det for- At nogle kalder et sAdantsyn
hold, at der findes 12 mill. og en sidan vision for indeflygtninge i verden, dels pi lig imperialisme og hovmod,
grund af at konsultationen er til at brere. I dette afgablev afholdt i en del af ver- rende stykke er det nemlig
den, hvor dette problem er ogsi bedst at vrere pi apostlenesside.
nok si presserende.
For ikke at glemme amerika- Med ydmyghed. Og >sandhenernes dygtighed og tekniske den tro i krerlighed<.
kunnen nir der skal lavesaudio-visueile hjrelpemidler!
Her oplevedeman pludselig,
at selv en lysbilledseriekunne
blive sprendende.I stedetfor
de mange dirligt forberedte
lysbilledserier,sorn vi ofte viser. Og gor det helekedeligt.
Denfarligediskrimination
Lausanne-bevregelsen fortsretter, som en katalysator
for evangelisation.Hvad sidanne bevregelserhedder er i
sidste instans et nok sA uinteressantsporgsmil. Det vigtigste €r, hvad bevregelsen

