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Udfordringerfra Manila-mgdet
Af Kai Kjrr-Hansen
Med hilsen fra Manila
Dcnne bog er blevet til under inspiration af Lausanne/1 i Manila, men den forsoger ikke at give ct daekkendebillcde af, hvad
der foregik ved eller blev sagt pi l-ausanne-bevregelscnskonference om mission og evangelisationi juli m6ned, 1989. Et kompendium p6 engelsk med konferencens foredrag anbefales de
lerde og saerligtinteresseredetil kritisk analyseog diskussion.
Manila-manifestet, som findes bagest i bogen i Birger Pettersons oversaettelse,
anbefalesogs6 til videre studium og inspiration. Det giver et indtryk af nogle af de temacr, som blev behandlet pfr konferencen. Manila-manifestet er ikke faldet ncd fra
himlen, men mindre kan ogsi gore det, nir kristne ledere taler
med hinanden.
John Stotts bibeltime - dcn fprste ud af tre - er ogsi gengivet
pi dansk for at sige, at uden bibelsk substansbliver al tale om
evangelisationkun propaganda.
Ved det sidsteaf i alt tre nationale modcr i Manila blev nogle af de danskedeltagerebedt om at give et kort bidrag, hvor de
ud fra eget valg kunne skrive om et forhold, der havde gjort
indtryk p5 dem. Miske kommer de til at overlappe hinanden,
miske vil de supplere b6de hinanden og mit bidrag. Og m6ske
kommer de til at modsige,hvad jeg skrivcr. For at det ikke skal
vrre lpgn, er mit bidrag nemlig skrevet i Jerusalem- i retning
mod Betlehem - og uden at jeg har haft mulighed for at vide,
hvad de pvrige bidrag indeholder.
For mit eget vedkommendetillader jeg mig at va€re meget
subjektiv. Jeg trenker hojt, stjaler lidt her og der og forsogerat
applicere noget af konferencensindhold pA danskeforhold. Det
gLr ieg med stor frimodighed. Jeg vil gerne give lidt tilbage til de
organlsationer og kredse og til det lrgfolk, som pfr forskellig
m6de har ydet Okonomiskstotte til, at den danskedelegationved
Manila-mgdet n6ede op p6 36 personer.
Forste udkast til bogen blev lavet sammen med Bodil F.
Skjott, som har "fodret" mig med mangegode iagttagelseri Manila i de tre dage, der fulgte efter mgdets afslutning.
Mflske vil nogle af de andre 34 danskedeltageresporge - nlr

de lresermit bidrag, om dc har veret med til sammc konference,
som vi giver nogle glimt og udfordringer fra. Det er sammekonference! Hermcd er 6n gang for alle sagt,at vi godt kunne have
udvalgt en rekke andre udfordringer, men at vi nu engang er
standset ved de udfordringer, som naovnesi det fBlgende.
Endelig skal det undcrstreges,at Manila-manifesteter det
vigtigstc i denne bog, selvom dct cr placeret sidst!
Og med hilsen fra en gadesalger i Thailand
P6 rejsen til Lausanne II i Manila gjorde nogle danske deltagere
ophold i Thailand. I den gamle kongestad Ayutthaya kpbte et
par af os nogle rdelstene af en gadesalger.Ingen af os havde
forstand pfl redelstene,men gadesaelgeren
fremlagdestrerke beviser p6 deres regthed.Han tog en af dem, lagde den pi et fladt
trrestykke,lagdeen mgnt over aedelstcnen
og hamredes6 med et
andet trestykke lps pi edelstcncn. Og sE viste han os mrerkct,
som edelstenen havde lavet i mpnten. Dercfter spr6jtede han
redelstenentil med tendveske og antrendteden for s6 at vise,at
redelstenenikke havde taget skade.
Vi kobte adelstenen. Og et par til - med denne underlige
fornemmelseaf, at vi var blevet snydt. Pfl den anden side: Var
de urgte, var de i hvert fald lavct af noget strrkt plastic.Efter
hjemkomstenoverlod jcg mine aedelstenetil min dattcr, si hun
- ja, netop hun - kunne f5 dem vurderct hos en guldsmedi Arhus. Og det fik hun. Beskeden fra guldsmedener skrevet p6
kuverten, som han puttcde mine adelstene i. Dcr stir: "R@d
syntetiskspincl; blt/lysebli syntetisksafir"!
Jeg for min del kober ikke 6n gang til "edelstenc" hos en
gadesrlger i @sten.Pfr tilsvarendemflde "k6ber" jeg heller ikke
alt, hvad jeg praesenteres
for i l:usanne-bevagelsensregi.
Selvom - eller mAske netop fordi - jeg er den danske [ausanne-gruppesformand, vil jeg havc lov til at sige dette helt
flbcnt. Jeg har ffiet noget gennem l:usanne-beveegelsen,
som jeg
nOdigt vil undvere. Men selvfolgeliger der forhold, jeg synes
mindre godt om, ja, der er noget, som jeg - hvis ikke jeg tager
mig sammen - lader mig irritcre over. Det synretiske,det kunstige, det menneskeskabte,
findesoveralt, hvor mcnneskerkommer
sammen.Det ville ikke vrere vanskeligtat vise,hvad dcr forekom
mig syntetiskved Manila-mpdct - iser hos de andre! Koncentreredc jeg mig om det, ville 6n ting vrre sikker: Jcg ville pi forhind have afskAretmig selv fra enhver form for inspiration. Og

dertil var rejsen faktisk for dyr.
Jeg kan li' lausanne-bcvagelsen.Igcnnem den ffir jeg inspiration. Jeg modtager ikke kun inspiration gennem dem, jeg pi
forhflnd er cnig med i alt. Miske snareretvaertimod.Jeg modtager inspiration - hvis jeg ogsfl ffir lov til at vrre kritisk.
Udfordringen fra Kristus
P6 de fOlgendesider kommer jeg ikke til at skrive meget om
kristendommensindhold. Dct vil af noglc miske blive betragtet
som en svaghed.Jeg indrgmmer gerne, at man kommer p6 glngendegrund, dersom kri,stentroens
indhold altid betragtessom en
given sag.
Jeg kommcr heller ikke til at skrivc meget om ham, som
udfordrer til mission, ham, som er den egentligemotivation til,
- nemlig den korsat der skal drivesmissionog knn evangeliseres
festede og opstandneKrlstus.
Uanset hvilke signalerdet folgcnde udsender,sA er kristentro
ikke hvad som helst. Og uansethvor rigtigt, det er, at vi skal sige
til hinanden, at vi skal forlqnde Krisns indtil han kommer, s6
blivcr det let et slag i luften, dersom vi ikke fprst og fremmest
h6rer den korsfrstede og opstandne selv sige det til os. /Ian
motiverer til mission,og hans frelsesvrrk for alle menncskerer
d6bsbefalingen
den egentlige motivation. I missionsbefalingen,
- afhengig af, hvor man valger at legge
eller discipelbefalingen
trykkct - lyder den storc udfordring:
"Gt derfor hen og gOr alle folkeslagtil mine disciple,idet I
d@berdem i Faderensog Sonnensog Hcllig8ndensnavn, og idet
I lcrer dem at holde alt det, som jeg har befalct jer. Og se, jeg
cr med jer alle dage indtil verdensende" (Matt. 28,19-20).
Jesu udfordring er kendt, og dct er de udfordringer,jeg har
valgt at ridse op i det fglgende,m5ske ogs8. Ved Manila-m@det
var det ikkc s8 meget det aldrig fOr h6rte, der udfordrede,men
dct, som var h@rt for, blev til en ny udfordring.
Mener man, at man for sit eget vcdkommendehar efterlevet
denne bcfaling fra Jesus til punkt og prikke, har man hverken
brug for Lausanne-bevagclseneller andre former for inspirations-bcvagelser.Mencr man dcrimod, at der stadig liggcr nogle
udfordringer i Jesu ord, som man ikke har taget op, indr@mmer
man ogs6,at man har brug for at blive udfordret og inspirerettil
fornyet indsats.
For mig er Helligind og menncskelighindkraft ikke uforc-

nclige storrelser.Gud bcnytter sig i stor udstrckning af mennesker - ja, n&sten kun af mennesker- n6r Kristus skal proklameres. Men netop fordi det menneskeligelct tager overhSnd,og
nogle miske ogs6 mener det om de problemstillinger,som behandlesi det fOlgende,Onskerjeg at sige allcredehcr, hvad evangclisationer for mig.
Evangelisation er, at en tilgivet synder tager en med-synderi
h6nden og siger: "Lad os sammen gE til vor himmelske Far, du
med dine og jcg med mine synder,og sammen ft tilgivelsenog
frelsensglede p5 grund af det, JesusKristus har gjort for os!"
Kun hvis jeg m3 sige dette hcajtog signaleredet til et medmenneske,som jeg m@der,kan jeg for mit eget vedkommende
lade mig involvere i evangelisation.Den korsfestedc og opstandne Kristus udfordrer enhvcr, som har IEet - og stadigvek fer meget tilgivct. Udfordringen g3r ud pi ikke at holde tilgivelsens
virkelighed for sig selv.
Udfordringen fra Lausanne-bevegelsen
l-ausanne-bevrgelsen kalder - eller udfordrer - helc kirken til at
bringe hele evangeliettil hele verden.
Ordene har slagordskarakter.
Alligcvcl giver de et rigtigt billede af, hvad lausanne-bevrcgelscnstir for og vil.
l-ausanne-bevregelsen
formidler et kald til at forkyndeevangeliet om Jesus Kristus for alle mennesker.Mcd skiftende styrke
har dette kald lydt gennemkirkens historie. Dcr har vaeretperioder, hvor kaldct til verdensmissionhar vcret meget lille. Andre
gange har kaldet lydt, men kun fA har ladet sig udfordre af det.
Og man kan undre sig over, at nogle af historiensstorste kristne
pcrsonlighedermed deres gode teologi ikke havde syn for verdcnsevangelisation.
For eksempelLuther.
I l-ausanne-bevagelsens
regi saettesder ikke sporgsmilstegn
ved, om kaldet til verdensmission
skal lyde.Dct lyder! Naturligvis
Iyder dct ogs6 i andre sammenhange.Mcn pA verdensplanhorer
jeg ikke kaldet lyde s6 sterkt andre steder som i l-ausanne-sammenhreng.
Kaldet lyder. Og det sknl lyde. Indtil Kristus kommer igen.
For lyder kaldet ikke, slgvesmissionsinteressen,
og Kristus bliver
ikke forlyndt. Da Jesus Kristus selv st6r bag ved kaldet om at
gOre alle folkeslag til hans disciple,er det en hin mod ham at
nedtone dette kald. Og det er b6de en hin mod Gud og vores
med-skabninger,at holde dct bedste,vi har fEet fra lives Gud,

for os selv.
Kaldet til verdensevangelisationsidan som det formidles gennem Lausanne-bevrgelsen,oplever jeg som den egte vare.
Som sidan har jeg brug for kaldet. Ellers slovesjeg.
Jeg har brug for at blive mindet om, at det er hele kirkn,
Ikke blot et prasteskab,ikke blot
som kaldes til at evangelisere.
de fuldtidsansatte,ikke blot de professionelle.Lregfolkethar brug
for at hore dette kald. Det ncmmesteog mest uforpligtendefor
lrgfolket er at overlade evangellsationtil de professionelle.En
stor del af lrgfolket har vist heller ikke sfl meget imod at fll lov
til at betalc sig fra opgaven. Men pfl den mSde n6s hele verden
ikke med evangeliet.
De professioncllehar ogsi brug for at hore, at lagfolkct mi
inddrages.Mange af de professionellelederc har en hel del at
lrre om det at spilie bolden videre og lade la:gfolket spille med.
Hele kirken m3 involveres for at hele verden kan n6s med
evangeliet.Involveres kun en del af kirken, n8s kun en del af
verden.
udfordrer kirken til at nfl hele verdcn
I-ausanne-bevagelsen
med evangelieti det sidsteArti af dette flrtusinde.Denne enorme
udfordring, at alle mennesker skal have mulighed for at hore
evangeliet fgr &r 2UN, lyder sterkt i l-ausanne-sammcnheng.
Denne udfordring har vi brug for, ogs6 selvom helc verden vil
forkaste budskabet.
Men dct hjelper ikke si meget, hvis hcle kirken nir hele
vsrden med et evangelium,som ikke er helt, men delt. Derfor
lydcr kaldet til at forkynde et helt evangelium.
Netop som udfordring er kaldet til at forkynde et lrclt evangelium vigtigt. Denne udfordring er ikke en modssetningtil, at
vores erkendelseer stykkevis.Modsatningen til et helt evangelium er et delt evangelium,et halvt evangelium,som ikke lrcngere er et evangelium,fordi det er forvansket.I lausanne-sammenhang betyder et halvt evangeliumikke blot, at kristologien
bliver ubibelsk, men ogsi at evangelisationog socialt engagemcnt adskilles og intet ffir med hinanden at gfie.
Lausanne-bevagelsen
har lausanne-pagtensom arbejdsgrundlag. Denne pagt blev til ved det fgrste mode i lausanne i 1974.
Dct er ikke en ny trosbekendclse,som kan danne grundlag for
en verdensomspandendekirke. Men dct er en pagt, som forpligter pA og udfordrer til evangelisationp6 et bibelsk grundlag. I
Lausanne-pagtenudtrykkes tillid til Bibelensautoritet som Guds

ord. Kristus cr enesteende,og derfor findes frelsenfor alle menneskerved tro pA ham. Evangelisationer ikke idcntisk med social
handling, men pagtcn udtrykker klart, at kristne har et socialt
ansvar.
Lausanne-pagtener stadiget studium vrerd.Manila-manifestet
erstatter ikke l-ausanne-pagten,men skal lases p6 baggrund af
denne.
[:usanne-bevregelsenudfordrer til cvangclisationpi et bibelsk
grundlag. S5 langt sE godt. Men dette grundlag forhindrer ikke,
at tolkningenaf visse dogmatiskesporgsmdler forskellig blandt
dem, der findes inden for I-ausanne-bcvregelsens
rammer. Holdningen til politiske systemerer heller ikke ens.
Dct er vist ikkc helt forkert at sige,at for lausanne-bcvrgelsen er kernen i dct kristne budskab Jesu dod og opstandelsefor
en syndigmenneskeslregt.
Dette budskaber man forpligtet pd at
forkynde for alie. Og ikke nok med det. Man er med til at inspirere andre til at forlqndc "deres"budskab.Inden for l:usanne-pagtensrammcr onsker man at dele dc virkelig gode evangelisationsmetoderogsfl med dem, man er teologisk uenig med.
Uenighedengeeldcrikke kun smflting.En iuthersk sakramentforstflclse har fu ringe kir i l-ausanne-sammcnhcng.Men det
forhold er ikke grund nok til, at jeg vil gfl glip af den inspiration, som evangclikalekristne fra andre trossamfund kan give
mig.
Jcg er glad for at vcr€ lutherancr, og jcg fOlcr ikke, at jeg
bliver mindre luthsrancr ved at vere med i en l-ausanne-sammenhreng. (Dog indrOmmerjeg, at jeg er en dirlig lutheraner,
lrvls det at vaereen god lutherancr er det samme som at mcne,
at alle ikkclutherske kristne 96r fortabt.) Tvertimod kan jcg
glrede mig over nogle forhold i min luthcrske idcntitet, nir jcg
ser og hprcr, hvad "de andrc" stflr for. Jeg oplcver, at min identitet som lutheraner bliver styrket ved at vecreblandt ikkc-lutheranere. (Og miske baptisten har det pA tilsvarendemide ved at
vere blandt os lutheranere!)
Men samtidigkan jeg fOlc mig anfegtet,isar ved tanken om,
hvordan jeg bchandlerikke-lutherskekristne i mit egct hjcmlancl.
Her vil jeg hverkcn vrere naiv cller hovmodig. Det er udtryk
for naivitet, nflr noglc kristne tror, at vi i en hflndevcndingog
med en god portion entusiasmekan erklare alle tcologiske forskelle for at v&ra uden betydning.
Og det er udtryk for hovmod at mcne, at jcg som lutherancr
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har den enestesaliggorendetro.
I Danmark treffer jeg af og til gode lutheranere inden for
vakkclsesbevagelserne,som formulerer sig - mildt sagt - ikkeluthersk, n6r talen er om sakramentcrne.Alligevel regner jeg
dcm for Guds karc born. Det hacngervel sammenmcd, at troen
alligeveltranscendererenhver form for formulering - hvor vigtige
trosformulcringer end er.
Hvis det kun er lutherske kristne, der bliver frelst, ja, s6 er
det i sandhedkun ffi, der bliver frelst. Hvis det kun cr en luthersk mission, der kan bringe det frelsendeevangelium,sA vil en
stor dcl af verden aldrig fA evangelietat hgre. I lgbet af det sidste Srti af dette irtusinde vil vcrden vokse med en milliard mennesker. Dcn lutherske kirke pt verdensplann8r kun en lille del
af disse.
Dette er ment som en konstatering!
Hvad jcg end mAtte mene om baptister,metodister,pinsefolk,
karlsmatiskekristne og andre - og jeg mencr sA meget om dcm,
at jeg indtil videre ikke er rede til at ge ind i et brcdt samarbcjde
- s6 er jeg dog i en lausanne-sammenhrcngmed
p6 greesrodsplan
til folgende:
Af "de andre" inspireresjeg til at bringe evangeliet.Og sclv
sigcr jeg til "dc andre", hvad enten de er karismatikcreeller ikkekarismatikere,luthcranere eller ikke-luthcranere,ja selv til "gendpbere": Vi lutheranere kan ikke nE hele vcrden. Dcrfor glader
jeg mig over, at I n6r s6 mange.For kun i fallcsskab kan vi ni
hele verden.
Ja, jeg glrcder mig, n6r en hcdning bliver et Guds barn ved
tro pA Jesus,ogs| selvom dct skcr genncm en pinsevensforkyndclse.
Nej, for mig er alle katte ikke lige 916,og teologiskeforskellc
ikke uden betydning. I en l.ausanne-sammenhengtvinges jeg
ikkc til at tie om teologiskeforskelic. Men jeg tvinges til at sc
nogle ting i ojnene, bl.a. at vi lutherske ikke kan ni hele verden
med evangeliet.
P8 en eller anden m6dc mi dctte f3 betydning for, hvordan
jeg behandlcr ikkc-lutherskeevangclikalekristne i Danmark. Dct
kommcr jeg tilbage til i nrste afsnit. Men det lyder ikke rigtigt,
at jeg kan solidariseremig med kristne fra andre trossamfundbare dc lever tilslrakkeligt langt bag et jern- ellcr bambustreppe
ellcr pi den anden side af jordkloden, men ikke hvis de bor i
Danmark.
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Jovist, l-ausanne-bevrgclsenudfordrer pt forskellig m8de.
Udfordringen til inspiration
Allc kristne ledere har brug for inspiration. De fleste af dem
siger det flbent, og nogle klager hOjlydtover, at de ikke har mulighed for at ft inspiration. En del af dem gor nu heller ikke
megct for at fi del i den. Inspiration er jo ikke noget, der bare
kommer. I almindelighedm5 man vove noget, udsette sig for
inspiration. Det gOr nogle ved at lresebgger. Det er et udmeerket middel, n6r man onsker at m afpr6vct den inspiration, man
har ffiet ved et personligt mode med andre mennesker. Men
bogen er for nogle en erstatning,fordi man ikke tor gA ind i et
personligtmgde med et andct menneske.Det personligemode er
for udfordrende,det f6les som en trusscl og er for risikabelt for
ens standpunkter,som man m6ske i lang tid har forfrgtet.
Bogcn svarer ikkc igen. I hvcrt fald ikke p6 sammemidc som
ct lcvende menneske.At udsaettcsig for inspiration fra kristne,
der kommer fra andre grupperingerend en selv,er udfordrende.
Soger man nemlig kun inspiration gennem den gruppe, man p6
forh6nd f6ler sig helt identisk med, er der visse forhold, man let
kommcr til at behandle pE en overfladisk m8de. Af den enkle
grund, at det omtaltc forhold, ft en evangelisationsmctode,
ikke
har cn virkelig talsmandog derfor ikke svarer igen, nir det blivcr kritiseret.
Hvis en prsest, praedikanteller cn anden kristen leder ikke
selv kan finde ud af, at han har brug for inspiration,burde han
tvinges til at s@geden. Tvingcs af sin menighed!
Nogle kristne ledere m5 hjalpes pfr dette punkt. Det geldcr
ikke bare dem, der har tabt evnen til at inspirere andre og selv
korer i tomgang, men ogsi de ledere,der stadigvak cr gode til
at inspirere, men som kunne blive cndnu bedre, hvis de fik ny
inspiration fra andre.
Noglc lcdcre er enormt gode til at arrangereinspirationskonfcrencer for andre, men tilsvarcndedirlige til seiv at sette sig
ncd og blive inspireret.
Andre ledere lader sig overtale til at tage med pfl en konference som den i Manila. Men de vantrives. Man kan se dem
vandre om ude i gangene under foredragene.De kan ganske
cnkelt ikke leve med ikke at skulle op pi talerstolcn.Det er en
pine for dem, at de skal gi alene uden en gruppe, der flokkes
om dem, hvad dc ellcrs er vant til, n8r de er ude at inspirere
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andre.
Det krrever en hel del af nogle kristne lederc at ni derhen,
hvor anonymitetenikke f@lessom en pine, men derimod opleves
som en velsignelse.
Anonymitetensvelsignelseoplever jeg i mOdet med storsteparten af de @vrigedeltagere,dem jeg ikke kender, og som ikke
kender mig personligt.I nogle dage har jeg ikke samme ansvar,
som n6r jeg er leder "derhjemme".Jeg kan i Manila stille nogle
sporgsmAl,som andre forventer, at jeg ikke stiller, men tvertimod svarer p3 - "derhjemme".Pi den anden side af jordkloden
drejer jeg mine Orer i cn anden rctning. Pludseligudfordresjeg
ft af noget, som lykkes for pinsemenighedcnp6 verdensplan.
Andre gange finder jeg mig selv i bon for nogle russiskekristne,
som i hvcrt fald ikke er lutheranere.Jeg mi erkende en cnhed
i Kristus med andre kristne - alle forskelle til trods - en enhed,
som jeg, hvis jeg ikke ligefrembenagter den "derhjemme",i hvert
fald heller ikke er med til at understrege.
Hvis andre fra andre trosretningerhar det pA samme midc,
s3 bliver det deres sag at sige det. Men for egen del vover jcg
pflstanden,at der skal lidt af et under til, f6r en luthcrsk kristen
ibent indr@mmer,at han har ladet sig inspirereaf en "gendober".
Mcn ct s8dant undcr skcr af og til i udlandet, n6r man gir
ind under anonymitetensvelsigneke.
I udlandct moder man ogsi medkristnc fra sit eget land pi
en anden m6de end "derhjemme".Dct er for megct at sige, at
ojenkontakten i sig selv fprer velsignelsemed sig. Men @jenkontal<lensudfordring oplever man med dem fra sig eget land, hvis
billeder og navne man kender, nogle af dem har man miske
endda offentligt polemiseretimod, men nu sidder man alts6 og
taler sammen, synger sammen og beder sammen. Pludseligoplevgr man, at "dcn anden" siger noget, man ikke havde ventet.
Og siger man selv noget firkantet om den anden part, fir man
straks svar pi tiltale. @jenkontaktengOr sit til, at man opforer
sig lidt mere ordentligt, end man glr, ntr man bare har skrivemaskinenforan sig. Diskutereset sporgsm6l,opdagerman undertiden, at meningernedeler sig pi wrers af de skel, som organisationer og trossamfundhar sat. Pludseligster nogle IM-folk sammen med nogle frikirkefolk, men mod andre lM-folk, der st[r
sammen med andre frikirkcfolk! Noget sidant kan man opleve i
udlandet, hvor ojenkontakten med danskerefra andre trossamfund ofte er bedre cnd "derhiemme".
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Alene det forhold mi kristne organisationergodt betalenoget
for. Og nogle danskc organisationcrhar betalt meget for at sendc 36 danskeretil Manila. Nlr jeg ser tilbage pfl m6det, mener
jcg, at det var den store investcringvrerd.
Qjenkontakten md man betale nogetfor! Den tvinger os ind i
nogle overvejelser,som skal foreg8 pi dansk grund, og som vi
ikke skal flygte fra. @jenkontaktenfastholderfor mig, at i Manila
betragtedejeg "de andre" som med-troende.Skal jeg i Danmark
fastholdc@jcnkontaktenmed dens udfordring, ellcr skal jcg "derhjemme" i mit forhol<l til "de andre" se det som min enesteopgave at advare imod dem og al deresveesen?
N5r man i Danmark advarerimod ikkelutherskc menigheder,
kan man m6ske score nogle billige point i den officielle kirke, i
den kirke, som m6ske ellers ikke har si meget til overs for v.tkkclseskristendom. Jcg vil advare, lrvu nogie frikirkefo[( fisker i
min mcnighed.Jeg vil - ogs8 i en l:usanne-sammcnhang - have
lov til at f@re en teologisk drgftelse, som kan s6re og smertc
andre, men hvis m6l ikke er at sire eller smerte.
Mcn Ojcnkontaktenmed de andre udfordrer mig og siger til
mig: "Du sagde,at du glader dig ovcr, at hedninger vender sig
til Kristus i Umbawumbah-land,selvom dct er pin-sefolk,der
forer dem til Kristus. Du siger,at du med din luthersketro hverken kan nfl hele Danmark eller hele verden. Men nfir du er i
Danmark, har du intet positivt at sigc om os. Vi horer kun, at
du advarcr imod os. Hvu vi nu n6r nogle folkekirkemedlemmer,
som du ikke n6r, og som b8de du og vi kan se ikke levcr trocns
liv med Kristus, kunne du sfi ikke lade det skinne igenncm,at du
faktisk er glad for det - hvis du altsi er det! Hvis du er interesseret,vil vi gerne fortalle om vore metoder, fordi det m&ske
kunne hjaelpedig til at nd flere folkekirkedanskeremed evangeliet - hvilket vi ville glade os over!"
Vcd Manila-modet var dcr i alt 3.586 dcltagere.Hertil skal
lregges talere (51), observatorer, og spcciclt indbudte gi-ester
(314), pressefolk(154) og dem, der stod for dct praktiskearrangemcnt (231), sflledesat det samledeantal kom op pfl 4.336.
Af de 36 danskerevar dn talcr, og 6n obsen'ator. Knapt to
tredjedelekom fra Folkekirken.
Fordelingenaf deltagernep5 konferencenvar andcrledes,nir
man ser p6, hvilke trossamfundde tilhorte. I procenter s3 den
siledes ud:
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Som luthersk kristen og som en, dcr kommer fra Danmark, hvor
vi har en luthersk folkekirke, der er majoritetenskirke, har man
godt af at deltagei en konferenre, hvor man ikke udgor majoriteten, men for cn gang slyld oplever at v&re en minoritet. Det
kunne miske ffi nogle positivefplger for ens forhold til medkristne inden for frikirkerne i Danmark. Gad vide, hvordan de oplcver at v&re en minoritetsgruppe?
Kan jeg modtage inspiration fra dem, nir jeg er i udlandct,
vil jeg ikke se det som min fornemsteopgaveat jorde dem "derhjemme".Sclvomjeg teologisker uenig med dem. Der cr jo ogs6
andre kristne, jeg er uenig mcd - ikke mindst inden for min egen
kirkc!
Indimellem er jeg sflmand ogs6 teologiskuenig mcd mig selv.
Hvis man uden at miste sin egen idcntitet og uden at ende i en
naiv enighedkan fastholdcsi, at man selv er p6 vej, har brug for
megen inspiration og ikke lukker af for inspirationcn,ogsl n6r
dcn kommer fra andre evangelikalekristne, s3 er lausanne-bcvregelsenstedet, hvor man kan mpdes.
Pfl ledcrplan.Til gensidiginspiration.
Udfordringen fra forkyndelse og vidnesbyrd
Man kalder ikke sammen til en konferenceom verdcnsevangelisation.- og med et samlct budget,som er si stort, at jeg slet ikke
tflr omregne det til danske kroner - uden at der holdes en rrckke foredrag, som deltagernekan tygge vidcre p6. For egen del
havde jeg ikke haft noget imod, om man fra platformen havde
h@rttalcrne i indbyrdcsdiskussionog samtale.Dct kunne m6ske
have afklaret nogle spgrgsmAl,som nu mfl nojes med at sti aftegnct i sort og hvidt. Et godt foredrag kan ogsSt6le at gores til
genstandfor kritik blandt tilhgrerne. Personligt f6r jeg ikke tilstrakkelig inspiration fra et foredrag, hvis ikke jeg bagefter mA
stille nogle kritiske sp@rgsmil.Siger taleren efter et foredrag,at
jeg med det samme skal gA i mig selv og bekende mine synder,
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blokerer jeg. Vel har jeg brug for at bekendemine synder- men
ikke lige efter et foredrag. Der vil jeg trnke! Og jeg vil ikke
manipuleresmed, iige si lidt som jcg i evangelisationvil lorsoge
at manipulere nogen ind i Guds rigc - hvad dcr nu heller ikke
lader sig gore. En opfordring til bon - pi ct forkert tidspunkt kan bruges til manipulation, fordi tilh@rernehcrmed fratages
muligheden for at vere kritiske.
Ved Manila-modet havdcforlqndelsen en ccntral plads. Det
skulle da ogs6 lige mangle! kdere har lige si megct brug for
forkyndelsesom dem, lederealmindeligvisforkynder for. Forkyndelsens sAvel som lovprisningensog bpnnens form var megct
varieret. Form er ikke uden betydning,og derfor bliver cn form,
der er anderledescnd den velkendte,i sig selv en udfordring. I
forklndelsen brugesord, og ord skal bruges.Men man taler ogs8
uden ord. Kroppen har sit kropssprog og dramatik gor ordene
synlige.De mangc former og mflder at tale pfl er et memento
om, at selv i en dansk konteKt skal man vaercvarsom med at
erklere 6n form for den encste rigtige og bibelskeform. Jeg har
ikke forstand pt dramatik og fagter.Men de, der har forstand pi
disse sager i Danmark - og som forkaster dem som verende
uforenelige med det bibelskc ord-budskab - burde udsa;tte sig
selv for udfordringenfra andrc kristnesbrug af dissemidler. Man
kan jo bide more sig og blive lidt melankolsk,nir nogle af dcm,
der mest advarermod brugen af dramatik i kristen forkandclsei
Danmark, opfprer ct dramatiskspil - med sig selv i hovedrollcnhver gang de stAr pi predikestolen.
Og videre: Det lyder sikkert forskruet, men da jcg et par dage
hennc i konfercncenblev spurgt, hvad der pA dct tidspunkt havde giort mcst indtryk pfl mig, mitte jeg svare: en thai dansegruppe, dcr havde opfprt "Dcn fortabte datter" pfl scencn.Den
bibelske historie om "Dcn fortabte son" var rendret - cndda sA
mcget, at historien endte lykkeligt, idet de to dotre til sidst blcv
genforenct og oplevede tilgivelsensvirkelighcd sammen. Men
evangeliet blev forkyndt - for mig. Uden vished om tilgivclse
ingen iver hos mig for at rrekke evangelietvidere. Dcnne virkelighed kan ogsi formidlespi tvaersaf kulturellc forskelleog gennem brug af drama, som saettercvangelietind i cn kcndt kontekst.
I Thailand er dcr ncmlig mange fortabte dgtre, som forlader
landsbycrnefor at soge lykken i Bangkok - og ender som prostituerede,der salgcr dereskroppe til bl.a. danskema;nd.
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Foredrag og former kan diskuteres.Et vidnesbl,rdhar ogsa
sin form. Alligevel forholdcr man sig ofte anderledestil vidncsbyrdet end til foredraget.Et vidnesbyrdgodtagerman, fordi det
fornemmes som egte. Eller man forkaster dct, fordi det lyder
forskruet eller falsk. Nogle vidnesbyrdfra konferenceni Manila
stir starkt i erindringen. Miske er det ogp6 nogle af dissc vidnesbyrd,der huskes,n5r alt andet er glemt.
Man kommer ikke sammentil en konferenceom verdensmission bare for at lytte til vidnesbyrd.Rigtigt! Men manglervidnesbyrdet eller mangler forkyndelsen,blivcr selv gode evangelisationsmetoderkun at regne for en salgsvare.
Det personligevidnesbyrdhar en megtig virkendc kraft. Det
galder, nflr der skal evangeliseres.
A,rgerligt at det i vissekredse
kun er et teenager-facnomen.
Det personligevidnesbyrdvirker
ogs6 strerkt, ntr ledere kalder andre ledere til udholdenhed i
troen og til fornyet indsats.lrdere har jo ogsi problemer mcd
manglendcudholdenhed.Det er jo ikke kun lederncs tilhorere,
der fristes til at fornegte troen, nir ciet bliver for hedt omkring
dem. Lederne kender det ogsi. Apostlen Peter gjorde det i det
mindste. Derfor ligger dcr en enorm udfordring i at hore om, at
Gud virker under vanskeligekdr.
Birger ReussSclmidt har samlet en r.rkke af konfcrencens
vidncsbyrdi "Missionsvenncn".Nogle af dem lyder s6dan i hans
gengivelse:
"Kincsercn, der i 30 tr havde veret evangelistog hcraf tilbragt 15 6r i arbcjdslcjr:
'Jeg
blev sat til dct v&rste arbcjdc, at sta i latrincn og gOre
rent. Dct stank forfrrdeligt, men jeg nOd ensomheden.Hcr var
der fred og ro til at bede og lovsynge.'
Generalsekretrerenfor Dct libanesiskeBibelselskab:
'Vagtposterneved
brocn vidste,at der var snigsklttcr i kvarteret og holdt mig tilbage. Efter 10 minutters forliab blev jeg
vinkct frem. "Er der sikkert," spurgtejeg. "Det ved vi ikke, men
nogcn skal jo prove," lod sl'arer.
Der var ikke roligt. 15-5rigedrenge med maskinpistolerforlangte at se mit identitetskort.Jcg havdeto. Et almindeligtog et,
der fortalte, at jeg var ansat i kristent arbejdc.Jeg vil dO i Herrens ljeneste, taenktejeg, og jeg gav vagtpostcndet sidstn&vnte
kort.
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"Trykker du bibler?" lod sporgsmelet."Vi har set de flotte
plakater og kalendere. Kan du ikke skaffe os nogle bibler?" Dcr skete mig intet.'
Den hvide sydafrikanskeevangelist:
'Da min 18-6rigenevg blcv idomt seksArs frengsel,fordi hans
tro ikke tillader ham at ggre tjencste i den sydafrikanskeher,
sagdejeg til ham:
"Laer Guds ord udenad og hold dig til dct. Det galder livet."
I sit sidstebrev skrcv han, at han leste meget i sin Bibcl og
larte et vers udenad hver dag. Hvor det varmedemit hjerte. Ndr
evangeliseringenkrever offer, gives der ikke nogen sikrere forankring end Guds inspireredeord.'
Den spanskepige:
'Her sker der mcget, megst lidt. Kun fE bliver omvendt. Bed
for os.'
Hermed er dcr givct et lilie udpluk af de mange vidnesbyrd,som
blev givet pfl lausanne II konferencenom verdensmissioni Manila. Dcr var mange flere, og dertil kommer de mange samtaler
og m0der med menneskeruden for programmet.Eller den kraftige enstemmigcsang, som den 71 mand store delegationtia Sovjetunionen hilste os med, da dc med flcre dogns forsinkelseendelig havde flet lov til at komme ind i Fiiippinerne.Det var viclnesbyrdet fra alle dissemennesker,der gjorde det storste indtryk pfl
konferencen.Det var sA trosstyrkende:Det nytter at bede. Gud
holder virkelig sit ord, og han har omsorg for os. Han er nier
ogsi hos dem af hans born, der lidcr nod.
Det var dissetrocns sandheder,der fik kod og blod i Manila."
Si vidt Birger Reuss Schmidt.
Velkomsthilsnenfra senatetsprasident, Jovita Salonga,fik ogsi
vidnesbyrdets karakter. Almindeligvis er s6danne officiellc velkomsthilsner noget, der skal overstAshurtigst muligt. Men som
den evangeliskelegpradikant, han ogsi er, vovcde Salonga at
sige, at Filippinerne tidligerc er omtalt som "den eneste kristne
nation i Asien", men at landet i 1986 blcv beskrevetsom "dcn
mest korrupte nation i Asien".
Salongasagdevidere: "Evangelietlrerer os at udvise stor re-

18

spekt for menneskelivets hellighed. Men ulykkeligvis er Filippinerne et land odelagt af opror. Snigmord, bagholdsoverfaldog
massakrersker dagligt. Dct tragiske er, at kirkens pr&ster og
medarbejdcreikke spares, hverken af de yderliggiende hOjreeller venstreorienterede.Sidste5r den 1. maj meldtesen gruppe
tilknyttet militeret at have drebt en kvindelig prest og hendes
mand. Og for godt to uger siden, den 25. juni, blev en hel menighed i Davao del Sur brulalt draebtaf oprprere fra NPA (New
PeoplesArmy), mens de var samlet til sgndagsskole.Naesten40
medlemmerblev drrbt, inklusive legpraestenog hans born, alle
tilhorende min egen kirke, United Church of Christ i Filippinernc. Disse to tragedier, der begge fandt sted p6 den sydlige g,
Mindanao, viser, hvad det indcbarer at leve evangelietud i et
kristcnt land, der er revet i stykker af oprpr.
Roden til det opror kan sporestilbage til vores overvaeldendc
fattigdom og den reekkeaf uretfardigheder, som folgcr i fattigdommens spor.
Vi har en befolkning pA nasten 60 millioner, hvoraf storstedelen er fattige, i et land velsignetmed en overflod af ressourccr.
Det er et paradoks. Italien blev engang af en amerikansk ambassadorbeskrevetsom et fattigt land fyldt med rigc mennesker.
Modsat er Filippinerne et rigt land fyldt med mcgct fattige mennesker. Mellem 60 og 70 Vc af vort folk lever under fattigdomsgreensen,
85Voal vore skolcbprn lider af undererncring, og ifOlge
en undersggelseforetagct af en jcsuitter-prest kontrolleres bortsct fra de store selskaber- nationensrigdom af 81 familier.
Mcn vi er bebyrdct med en keempegaeldpi 30 milliarder US$,
og dcnne geld koster os mere end 40Voaf vores nationalbudget.
Det er ind i denne sammenhieng,evangelietbliver forklndt i
dag i Filippinerne.I Manila alcne bor omkring 30% at indbyggerne i slumkvarterer.De er alts6 husvilde i dercs egct land, udcn
et hjem, de kan kaldc deres eget.
Derfor er Jesu tbningspradiken i synagogeni Nazaret, hvor
han citerer profeten Esajas,ogsAs3 rig og meningsfuld:
"Hcrrens flnd er over mig, fordi han salvedemig, at jog skal
g3 med glredesbudtil fattige. Han sendte mig for at udr6bc for
fanger, at de skal f6 frihed, og for blinde, at de skal f6 dercs syn,
for at sette fortrykte i frihcd."
Jeg har forst8et,at denne konferencevil omhandlc problemer
forbundet med arbejdet blandt storbyens fattige. Det er gode
nyheder for os. En af de ting, vi lertc i flrcne med kamp, er, at
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Sndclig sryrke opnir vi ikke kun, n6r vi trckker os tilbage til
vorcs private gudsdyrkelse,men ogs6 n6r vi er ude i de travle
gader eller pi dc trtpakkedc markedspladser,blandt de undertrykte og fattige, mcns vi identificereros mcd de lavesteaf dem
og kremper sammen med dcm for et frit, 6bent samfund, hvor
dct er vor bOn og vort heb, at den svageskal blive strrk og den
starkc retfrcrdig.
Jeg tror, den tid er forbi, hvor vi kan byggevor egen individuellc trappe til himlen, vrk fra vort folks lidelser.Midt i dcn
tragcdie,som situationeni Filippinerne er, findesGuds rige ogs8,
dcr hvor vi kremper sammen mcd dem, dcr lenges og arbejder
for sandhed,retf&rdighed, frihed og et bedre liv for alle."
Se vidt Jovita Salonga.
Udfordringen fra de fattige vender vi tilbagc tii. Den kom til
at prege Manila-m6det.
Udfordringen fra evangelisterne
Billy Graham holdt sig vaek fra l:usanne II i Manila. Han var
ellcrs en af hovedkrrefterne,da [:usannc-bevaegelsen
blev dannct
i 1914. Graham skulle have holdt ibningsforcdraget.Mcn han
valgte at blive i l-ondon, fordi tilstromningen til hans Londonkampagnevar s6 stor, at kampagncnblev forlanget. Det kan dcr
sdmend godt lavescn pointc af, nemlig den, at snak om cvangelisation er sekundiert i forhold lil aL lave evangelisation.
Om Billy Graham fortrllcr Luis Palau folgendc i ct lille hefte, som blev uddelt p3 konferencen:Efter en kampagnei Glasgow kom en preesthen til Graham og sagde:"Dr. Graham,jeg
har nu i seks uger hort Dem hver aften, og De har holdt den
samme pradiken hver gang!" Palau giver pr&sten ret: "Bortsct
fra indledningen og illustrationerne, har dette varet tilfaldet
gennem hcle G rahamsverdcnsornspendende
forLlnder-virksomhcd."
Og Palau forts&tter: "En evangclistprredikerdet sammebudskab igen og igen. Der er ingen variation. Indledningener forskellig hver gang, mcn ndr vi er kommet halwejs igcnnempradikenen, taler vi om korset, opslandelsen,omvendelsc,tro og overgivelse.Hvis ikke, har vi ikke preediketevangeliet."
Hvilken ensidighedl
Men den udfordrer mig. Isaer fordi jeg kan konstatere, at
Palau ikke hrevder,at alle, der er med i evangelisation,skal havc
sammc ensidighed.I evangelisationer der ogs8 brug for menne-

20

skcr, der kan undersogeforhold og sette de rigtige sporgsm8lstegn. Palau taler ikke nedsaettende
om teologen eller den, der er
g8et ind i et socialt arbejde. Palaus udfordring til enkelhed vil
jeg godt tage til mig. N6r andre folk for alvor er ude at henge
i tovene. er det enkelheden- det enkle ord om Jcsus - der virker. Det sammeopleverjeg jo selv. Ogst som teolog vil jeg gernc udfordres til enkelhed.Men hvis jeg alligeveler skruet sidan
sammen,at jeg ikke for min egen dcl formar at vacresfl enkel i
min forkyndelse,som Palau opfordrer til, sfl 96r verden ikke
under endda. Der skal ogs6 prrdikes for andre end dem, Palau
har i tankerne. Og ddr kan jcg miske g6re gavn. Men endnu
vigtigere:Selv en kompliceret teolog kan veeremed til at bringe
kaldet videre, nemlig det, at kirken har brug for evangelisterog
praedikanter,som vover at vere enkle og meget ensidigei deres
forklndelse.
Evangelisten,stdan som Palau forst6r dennesopgave,holder
sig til de grundleggendeting i kristentroen.Hvad er hovedsandhedcrne?" sporger han. "Les Den apostolskeTrosbekendelse!"
svarer han.
Med dct svar udfordrer Palau - lige sA mogct som Grundtvig
gjorde det engang.
Grundtvig kom jeg i ovrigt ogs8 til at tanke p6, da Tom
Houston, I-ausanne-bevagelsensnyudnacvntegcncralsekreter,
holdt foredrag.Han omtalte undcrspgelser,der viser, at pinsekirkcr og karismatikere nu udgor en femtedel af alle kristne, en
lcrdedel af alle kristne arbejdere kommer fra disse kredsc, og
halvdelen af den tilvekst, som kirken ftr, sker inden for disse
rammer.
Houston giver folgendeforklaring p5 dette. De omtalte gruppcr understreger det talte ord mere end det slo'evne.De reprrcsenterer en audio-kirke, og det er en ngdvendighedfor ikke-hsende mennesker.De har den rigtige musik. Aften efter aften
taler de med glredeom, at Kristus dode for vore synder.Kun pt
den m8de kan man kommunikcre evangeliettil fattige menncsker, som hverken kan lese eller har noget at lresei.
Jeg fortsrtter nu med at skrive bBger! Mcn hvilken udfordring ligger der ikke i disseord for folkckirkedanskcrei Grundtvigs fadreland. Hvis evangeliet skal heres af ikke-laesendemcnnesker. Dem bliver der ogsfrflere af i vort eget land. Evangelisterne kalder til enkelhed. Det glorde l.ausanne-bcveegclsens
internationale formand, Leighton Ford, ogs6 i sit f,bningsforedrag:
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Ikke kristcndom, men Kristus prredikervi. Ikke en idcologi,men
Kristus. Ikke vore oplevelser, men Kristus. Ikke engang vores
tro, men Kristus.
Men enkelheden hindrer alligevel ikke, at man kan stille relevante sporgsmil, ft: Hvad betyder det at predike Kristus til unge
menneskeri l:gos, som intet arbejdehar? Til forretningsmanden
i Tokyo, som ser, at flere og flere falder om p6 grund af overanstrengelse?Til en mor i Mozambique,hvis sultendebarn er ved
at dA i armene p& hende?Til unge i New Zealand,som har den
hgjeste selvmordsprocent i verden? Ellcr til forrldre rundt omkring i den vestligeverden, som materielt har alt, hvad hjertet
kan begere, men hvis barn er dOd pi grund af narkotika?
Evangelisterneudfordrer til enkelhcd.Men de n@jesikke selv
med et hpjt Jesus-rtb.De Onskerat formidle evangclietind i helt
bestemtelivssituationer.Ellers bliver evangelietikke hgrt som de
gode nyheder, det er.
Og st siger evangelisterne:Se s[ at komme i gang. AUn OOren, smrek den op pt vid gab, lad vrere med at have nok i at
tale om evangelisation.GA i gang. Det haster!
Udfordringen fra tallene
Tal - uanset hvor store de er - er ikke en motivation for at drive
mission. Motivationen findes i det, kirkens Herre har gjort for
alle mennesker. Alligevel lader jeg mig gerne udfordre af tal.
GradbOjningen"lille l6gn, stor l6gn, statistik"cr megct morsom,
mcn jeg tror alligevel ikke, den er sand. Tai skal behandlesordentligt. Ggr man det, kan man komme til at se nogle tendenser,
og det har sin funktion. Ogsi i evangelisation.At tal og statistikker kan misbruges,ophever ikke en ret brug. I Lausanne-sammenheng er man ikke bange for tal. At sA mange i en kirkelig
sammenhang i Danmark ikke kan - ellcr vil - taelle, hanger
mflske sammen med, at man ikke er rede til at se virkelighcden
i ojnene og rndre sin praksis herefter.
I konference-mappen,som deltagerne i Manila-modct fik
udleveret, er en protestantisk teolog citeret for at have sagt:
"Statistikkerer tegn fra Gud." Synesman bedre om garderingen:
"Statistikkcr kan vnre tegn fra Gud" - st for mig gerne. Brugt
fornuftigt kan smtistikkerhjeelpeos til at tegne omridset af menneskerslivssituation.Det er forholdsvislet at finde ud af, hvor
mange menneskerder ft sulter. Statistikkengivcr et s6 entydigt
svar, at vi som regel helst vil undvare det. For vil vi virkelig
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evangelisereblandt de sultne i verden, krrever det nogle overvejelser og nogle ofre, som ikke altid er bchagelige.Statistikker
fortrller, hvilke rcssourccrvi har til ridighed, nir der skal evangeliseres,og statistikkerkan hjalpe os til at finde ud af, hvor vi
skal satse.
Verdien af statistikker opsummeressidan i Manila-modets
konference-mappe:
- de giver os forst8else af fortiden
- de giver os mulighed for at analyserenutiden
- de giver os mulighed for at planlegge fremtiden.
At anvende statistikker pi fortiden har ingen noget imod. Det er
ufarligt. Derimod kan det vare farligt at anvcnde dem pA nutiden, lordi de kan smadre et billede, vi helst viilc bibeholde af
kirkens stilling i det moderne samfund. Og hvis vi vil planlegge
f'remtiden i overensstemmclscmed de tendenser,statistikkerne
viser, kan det komme til at krrve nogle ofre af os.
N6r man i l:usanne-sammenhang benytter sig af statistikker
og i det hele taget udforsker menneskerslivssituation,viser man,
at man ikke vil skyderr7ansvar fra sig. Man overladerikke alt til
Hclligtnden. Det er for billigt og uforpligtende.
I l-ausanne-bevregclsen
har man brugt statistikker til at give
ansigtslosemcnnesker ansigt. Det udfordrcr. Som forudseetning
grelder, at evangelieter ens for alle mennesker,men det skal
rekkes p3 forskelligmAdetil forskelligemennesker.N6r statistikken fortrllcr, at i fremtidcns samfund kommer flerc og flere
menncskertil at leve i storbyer,bor vi tage bestik af denne situation. Jo for, desto bedre. I dag er der 520 millioner mcnnesker,
der lever i slumkvarterer.I Ar 2000 vil der vrere mere end 1,3
milliarder; der vil alts8 vrere sket cn fordobling - godt og vcl.
Betyder en s6danprognoseslct ikke noget for planlregningenaf
kirkens mission?
Et er sikkert: Hvis ikke man vil se dette i Ojncneog indrette
sin missionsvirksomhed
herefter, er dcr ikke meggt hAb for den
fcmtedel af jordens befolkning, som i 61 2000 vil bo i slumkvarTal er udfordrende,men motiverer ikke til mission.Tal kan
anvendesforkert. Ogs6 i I-ausanne-sammenhreng.
Jeg tanker s6
godt om medkristne,at jeg ikke tror, de almindeligvisvil fortalle
noget, der er 109n. Men det er heller ikke altid, den hele og
fulde sandhedkommer frem. nflr ledere fortrller om deres ind-
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sats, og om hvordan evangelietgor fremgang i visse omreder.
Det forhindrer en kombination af entusiasmeog naivitct!
Jcg ladcr mig ikke imponere,n&r det efter en kampagnehrvdes, at et meget stort antal menneskerhar overgivetsig til Kristus, hvis ikke det klart fremg6r, om disse menneskerhar veret
helt kirkefremmede.I s8dannestatistikkertelles de sammemennesker til tider med mere end dn gang.
Det gor heller ikkc indtryk p6 mig, hvis en folkekirkemenighed i en stprre by med flere kirker fiir en stor tilveckst,hvis tilvreksten alcne skyldes,at aktive kirkefolk flytter fra dn kirke til
en anden. En frikirkes tilvrekst imponerer heller ikke, hvis den
kan forklares med at aktive - men m6ske utilfredse - folkekirkemedlemmer flytter fra Folkekirken til en frikirke.
Men gennemundersogelserog tal kan en menighedsvirkeiige
situation kortlaegges.
M6ske finder man i en sammenhrcngi KObenhavn ud af, at der er flere bornholmere og jyder, end der er
kotrcnhavncre,et resultat, der kan affgde sporgsmilet: Hvorfor
kommer dcr egentlig st fA "indfodte" kobenhavnere?Eller man
og socialc lag menigkan finde ud af, hvilke samfundsmaessige
hedensmedlemmerkommer fra - og se sporge,hvordan det kan
vrere, at der ft ikke er flcre fra arbejderklassen.
Den statistik,som miske alligevelsagdemig mcstved Manilampdet, deltog jeg selv i. Fra platformcn blev tre sporgsmil stillet,
og forsamlingenkunne svareved at rcjse sig.
Forste sporgsmil lod: Hvor mangc i salcn er kommet til tro
p6 Jesus gcnnem TV, radio og masscmedier?Jcg s5 kun nogle
ganskefi deltagererejsc sig.
Det andet sporgsm6llpd: Hvor mangc kom til tro gennem
massem@der
og kampagncr? - Lidt flcre rejste sig, men ikke
mange.
Tredje sp@rgsm6ll@d:Hvor mange kom til tro gcnnem et
eller en ven, alts8
nert familiemcdlcm, en sondagsskolelrerer
gcnncm en pcrsonlig kontakt? - Dct var som om hclc salcn rcjste sig.
Lidt sarkastiskkan det siges,at dissetal fortaller, at kommer
man til tro p6 JesusKristus gennemkampagncrellcr masscmcdier, bliver man ikke kristen lcder og kommer med pi konferencer.
Mere positivt sagt: Den bedste made at fore et menneske til
Kristus p5 er gennem den personligekontakt og vcd at benytte
de nrre forbindelser.
Alle undsrs@gelscr
bekrafter denne lille undersogclseblandt
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Manila-modetsdcltagere. Jeg vidste det ogs6 godt fOr Manilamodet. Men det bliver jo ikke forkert af at blive bekrreftet.
Egentlig er det underligt, at vi ikke benytter de helt nere
forbindclser noget mere og satserd6r. Og det siger jcg uden at
ville forkyndelsegennem massemedier
og kampagnertil livs. Den
forkyndelsehar ogsi sin betydning.Men proportionerne mA vere
rigtige.Massemedierog kampagnermfl ikke betragtcssom erstatninger for det personligevidnesbyrdi hverdagen.
Udfordringen fra storbyerne
Der er dejligt ude p6 landet. Men det er i storbyerne,mcnnesker
findcs. Ikke hermcd sagt, at landbefolkningenikke skal hore
evangeliet.Men vi svigtcr vort kald, dersom vi ikke vil gi ind i
storbymissionpA verdensplan.
I dag er der mcre end 300 storbyer med mcre end en million
indbyggere.Omkring 61 2000 vil der v&re merc end 400 storbyer
af denne storrelse. Der vil vere omkring 4000 byer mcd over
100.m0 indbyggere.Og 10.000bycr med over 50.000indbyggerc.
Hvcr mAned bliver vi merc end 8 millioner flere menneskerpd
jorden - og en stor del af dissekommer til at leve i storbyer.
I 1900 og i 1920 boede henholdsvis9% og 14Voaf verdens
befolkning i storbyer. I 1980 var tallet kommet op ph 407o. Indcn vi n8r 61 2ff)0, vil mere end halvdelcnaf verdensbefolkning
vrre samlet i storbyerne. Omkring halvdelen af disse vil vrre
born under 15 f,r, og af de voksnevil halvdelenvere arbejdslpse.
En sammenligningmellem disse tal og tallene for, hvor kirken
hovedsagelig
anvendersine menneskeligeog okonomiskeressourrcr, viser en skrigendemodsretning.
Vil kirken ni de un6cdc, m5 dcn ni - og dcrfor gl til - storbyerne. Vil den ge til de fattige og hjcmlose,mi dcn 96 til storbyerne. Skal Jesu bcfaling om at gfl til alle folk folgesop i dag,
kommer kirken ikke uden om storbyerne.Ogs6 i kirkens forste
Srhundrcdespredtesevangelietved, at kristne bragte dct fra 6n
by 1il cn anden.
Er kirken parat til at tage de udfordringcrop, som storbyerne
stiller? Storbyernebringer os fysisktaetterepfl hinanden,og samtidig forogesafstandenmellcm menneskernctop her. Jo flcre der
er sammen p3 et sted, desto stgrre kan ensomhedenf@les.Folk
kommer til storbycrnefor at finde arbejde,men findcr oftest sig
selv blandt endnu flere arbejGlpse.Man brydcr op fra landsbyens
fattigdom for snart at finde sig selv blandt endnu flere fattigc i
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storbyensslum. Man bliver flygtning i sit egct land.
P6 en eller andcn mtde mA kirkens budskab sattes i forbindelse med de serlige problemer, som skriger en i mode ud fra
storbyensbefolkning. Selvomdet skulle lykkcs for kirken at v?ere
i funktion ogst til hverdag - ikkc kun om sondagen- er dette
ikke engangnok i storbyerne.Her g5r livet aldrig i stfl. Fungerer
kirken ikke om natten i storbyen, svigter den netop dcm, der
lever om natten.
I Danmark har vi ikke storbyer og storby-problemersom ft
i Asien, Afrika og l-atinamerika.Men vore byer cr store nok til
at rumme lignende problemer. OgsS i en efter danske lorhold
stor by bor menneskersfl trt pA hinanden,at de bliver ensommc
og rodlgse og savncr frellesskab.Kirkcn findes dCr, i hvert fald
bygningen.Det sammekan i stor udstrekning sigesom missionshuset. Men bygningerhjalper ikke folk.
Med stor respekt for det arbejde, som fu Kirkcns Korshrr
og beslegtedcorganisationerudforer i Danmark, og i en alt for
sikker overbevisningom, at ingen kommer til at tagc arbejdet
fra disse organisationcr,cr der en lang rrekke sporgsmil, dcr
trenger sig p6, hvis kirken skal fungere i storbyen. Det er fint
med prcst og sognemedhjalpereog et par ekstra fuldtidsansatte
ledere.Men de klarer ikke opgaven alene. Ingen klarcr den alcne. Men i frllesskab kan vi kiarc en hcl del mere, end vi tror.
bruger kun en lille del af dcrcs
Danske missionssclskaber
menneskeligeog Okonomiskeressourccrpi at 96 til storbyernc.
Kun lidt settcs ind pfr at 19seopgaverneddr. Uden tvivl er det
vanskeligereog mere kompliceret at begyndcet arbejde i en af
Afrikas eller Asiens storbycr end at fortsatte det traditionelle
missionsarbejdei landsbyerne.Indvendingermod ikke at svigte
vore gamle opgaver biiver let en undskyldningfor ikke at gfl i
gang med de vanskelige- og miske mindre romantiske- opgaver,
som storbymission
satter en pfl.
Storbyensudfordring er ikke et forbigflendefacnomen.Uanset
med hvor megct forbchold vi leser statistikken,vokser verdens
storbycr i tal og antal. For - som det blev sagt p6 konfcrcncen:
Gud beryndte i en have, men han cnder i cn by, det nye Jcrusalem.
Om vi kan li' det eller ej, si vil vores fremtid vrere i byen.
Det cr pi hOjetid, vi g0r os dette klart. Kirken er tidligcre taget
p5 sengen og har veret uforberedt p6 nye tiders udfordringer.
Dct vil gentagesig, hvis vi ikkc ser rcaliteterne i ojnene.
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Der er dejligt og idyllisk ude pi landet. Men folk bor i storbyerne. D6r mi kirkcn begyndeat fungcrc - pA storbyensbetingelser.
Og de er st store og krevcnde, at pr&sterne ikke klarer
opgaven alene.
Udfordringen fra og til legfolket
Kirken som institution har overbevistlegfolket om, at den rolle,
de kan spille i Guds rige, er
- at bede (pray)
- at betale (pay)
- at adlyde (obey)
- og mest betale!
S6dan sigesdet i en nyere katolsk bog om katolske kristne.
Men ordene rammer ikke helt ved siden af i en evangelikalsammenhang. Og uanset hvor meget man i en luthersk sammenheengtaler om - og har rost sig af talen om - det almindelige
preestedBmme,
er det kun i ringe omfang lykkedesat fe det til at
virke. Kirken som institution mt tage sin del af skllden for dct.
Men legfolket 96r heller ikke helt ram forbi. Mange lagfolk
befinder sig udmrrket med, at de kan betale sig fra selv at gere
noget og overlader gerne evangelisationog mission til de professionelle.
Lreggesverdensevangelisationhen til preesterog professionelle, fuldtidsansatteledere,umyndiggoresog passiviseres
over 90Vo
af kirkens medlemmcr.Professioncllevil aldrig alenc kunne rckke evangcliettil hele verden.
I Manila blev der peget pA fire forhold, som er af betydning,
n6r der tales om, at lregfolketskal inddragesi evangelisation.
Dc skal inddrages,fordi det er lagfolket
- som dagligt har kontakten til ikke-troende pd dercs arbejdspladscr
- som bedst kender andre menneskerssprog og lankcgang
- som ikke udgor eller foles som en trusselaf de andre, fordi de
er dcrcs arbejGfaller
- som udgor det bedstevidnesbyrdom, at evangelieter for almindcligc menncsker.
Uden lagfolkets aktive medvirkenvil kirken i storc trak kun
fungere om s@ndagen
og i et par timer om hverdagen.Selvom
dcr i en almindelig menighedbide findes legfolk, som er med i
arbcjdet, og nogle, der ikke magter at tage opgaver p6 sig, fordi
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de selv har store problemer og trenger til hjelp, er den st@rste
del af en almindeligmenighedforholGvis passiv.Det mE endres!
Borsmegleren fra Hong Kong, Lec Yih, brugte billedsprog
for som lrcgmandat sige, at legfolket mA involveresi verdensevangclisation.I OrdsprogenesBog (30,24-28)tales der om fire
dyr, der nok er sm6, men som dog er visere end vismrnd.
Myren: Legfotket er som myren. Hvad dc foretager sig ser
m6ske ikke ud af meget, men som myrerne, der arbejdcr sammcn, kan de udfore storc ting. Myrer kan i fallesskab bygge
store myrctuer.
Kippegrevlingen: Lagfolket har ikke megen magt, men som
klippegrevlingen levcr de - og kan bevage sig - pfl udsattestedcr
i verden.
Greeshoppen:
Lagfolket behpver ikke at have cn organiscret
ledcr over sig, men i rad og rakkc dragcr de ud, dc kender m6let og tjener Guds sag.
Firbenet:Lregfolket er som enkeltpersonsirbar, men lige som
firbenet har de adgangovcralt.
Som institution kan kirken forholde sig til lregfolket p5 6n
ud af tre mflder:
- Kirken kan bekrempelagfolket med risiko for, at man sfl ogs8
bekemper Gud.
- Kirken kan lade vare med at regne mcd legfolkets cksistcns
og dermed blive mindre aktiv og mindre effektiv. Benagter man
legfoikets rolle i dag, benegter man noget, der var virksomt i
den forste menighed.OgsA i vakkelscsbevregclser
har lagfolket
oltc spillet en stor rolie.
- Kirken kan ljczlpe og opmuntre lrcgfolket til ar lade sig involverc i missionog cvangclisation.
Som laegmandcr lrc Yih ikke ude pA at skubbe presterne
ned fra prrcdikestolcn cllcr tage arbejdet fra de professionclle
kristne lcdere. Legfolket har sin opgave. Kirken m6 som en
tjenendekirke indse, at dcn skal satte lregfolket i stand til at
glre deresljencste, i stedct for at brugelregfolket til at gore det
arbcjde, som kirkcn eller en organisationalleredeudfgrer.
Og si gik Lre Yih igcn ovcr til i billedsprogat tale om presten og den professionellclcder, der beggc ligner frOen, og om
lngfolket, der ligner firbenet - eller skulle g6re det.
Der er forskel p5, hvordan frocn og firbcnet l5r fat i dercs
fpde. Fr6cn sidder bare og ventcr, den rrekker tungen ud, nir
insektet kommer, og fangcr det. Gjordc firbcnct det samme,ville
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det snart sulte. Firbenet mA ud i verden, ops{rgefoden og jage
den.
N6r en professionelleder er uddannet, fiir han hurtigt nok
at bestille. Det, han skal gore, bliver lagt i hrcndcrne pi ham.
N6r han skal tale, sidder forsamlingenog venter pi ham. Store
"frger", dvs. store predikanter, mi endda skjule sig pi deres hotelvarelser for ikke at blive overbebyrdetaf henvendelserefter
et mode.
Anderledcser det med firbenet, lrgfolket. Det m6 gi pfl jagt
for at fA noget at bestillc. Lrgfolket mi bevege sig omkring i
sine omgivelser,etablere kontakter, clske og tjene folk, hvor de
mgder dem, og si vere rede til at aflreggeregnskabfor dst h8b,
som bor i dem.
Legfolket skal lrere at gA pA jagt. Firbcnct skal ikke blive
som frpen. En del firbcn bilder sig ind, at det bedsteog rigtigste
ogsi for dem er at blive som froer. Men det er en fejltagelse.
Legfolket mfl indse,at Gud vil bruge det netop som kugfolk.
Evangelisationer s8ledesmere end at preedikeoffentligt ellcr
tale ved moder. Evangelisationer ikke blot en enkcltsticnde
begivenhed,mcn en proc€s.Og n6r laegfolkctser, at de i denne
proces kan vare med til at vinde menneskerfor Kristus, giver
de ikke deres tjeneste fra sig igen.
Kirkens mission er blevet illustreret med 22 fodboldspillere,som
styrter omkring p6 banen og blivcr mere og mere trette, efterh6ndcn som kampen skrider frem. Og udcn for banen folger en
massetilskuere med.
I missioncnskamp er der ikke kun brug for professionelle
spillere.Ogs6 tilskuerneog "amatorere"kan varc med. I det spil,
der skal spilles,er "amat@rerne"
pi visse omr6der bedre end de
professionclle.Hvis de professionellelaver en fejlaflcvcring- og
det gor de undertiden- har de ikke rot til at s&tts amatorcrne
ud af spillct, bare fordi de ogs6 kommer til at lave en fejlaflcvcring cngangimcllem.
Hvis det er rigtigt, at der b6dc p5 verdensplanog i Danmark
er mange trette kristne lcdere,er der al mulig grund til at fA en
ordentlig drgftelse af, hvordan lrglolket bedre kan inddragesi
det kristne arbejde.
Skal dct blive til andet end snak, grelder det om at spille
crligt ud og undgfl de almindeligefinter.
I fallesskab m6 prestcne/lederneog lagfolket finde ud af,
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- om prestene/ledernehykler, nAr de siger, at de har brug for
lrgfolket
- om lagiolket hyklcr, n6r de siger, at de gerne vil have noget
at bestille
- hvad prrestene/ledernemener, laegfolket skal/kan gOre
- hvad lagfolket mener, prresterneAederneskaVkan gQre
- om prEsterne/lederne i det hele taget er rede til at give legfolket ansvar for udfprelsenaf deres tjeneste
- om legfolket er parat til at p6tage sig et ansvar.
Skal lagfolket komme til at fungere, mA det gives et helt
andet ansvar,end det nu har, og ogs6 sporgesmere til r6ds,end
det nu er tilfeldet.
Flere kristne lrgmandsbcvrgelser i Danmark har i de seneste
3r ffiet tilgang af mennesker,som i deresdagligeliv sidderi store
stillinger og hver for sig har ansvarsomr6der
at tagevare p6. Hvis
kirken og de frie organisationcr ikke tager hOjde for denne nye
situation og indretter sit kald og ansvarsfordeiinghcrcfter, vi-l
mange lregfolk slet ikke kunne spille med.
Dct er rergerligt.Dels er det for farligt at overladekirken til
de professionclle. Dels kan de profcssionelle ikke ni alle menneskcr med evangeliet.
Vi skal nu se et cksempcl pA, hvordan netop "firben" kan
komme ind i omrdder, som er lukkede for "froer".
'lukkeden
Udfordringen fra de
omr:lder
"Fremtidcn er ikke, hvad den har veret!" Den vittighed galder
ogs6, n5r der skal tales om evangclieti s6kaldte"lukkede" omr6der. Miske er det bedre at tale om lande. hvor restriktionerne
mod at give fremmede missionaereradgangtil landet er store. I
nogle lande givesder kun i megetbegrenset omfang opholdstilladelse til missionrererfra andre lande.
Hen imod ir 2000 bliver der flere og flere lande, hvor det
bliver mere og mere vanskeligt at drive mission pl traditionel
facon. Ganskeenkelt fordi missionerer ikke ffir indrejsetilladelse.
Udfordringen til at drive radio-mission- og intensiveredennc
form for mission til sidanne omrflder - er 6benbar.uanset hvot
d6rlig man mener, radiocn formidler evangelicti en Ayistensammenhreng.Gribende var det i hvert fald at opleve, hvordan ledcren for den russiskedelegationtakkedesin ovsrsaetterp5 talerstolen i Manila. Oversetterens stemme kendte han. Stemmen
havde i radioen forkyndt evangelietp[ russiski en Srrakke. Men
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nu sa han personenbag stemmen.Hvilket klem!
Radio-missionhar sin betydning.Et land, der er "lukket" for
kristne missionarer, har nemlig svert ved at lukke helt af for
kristen forkyndelse formidlet gennem radio.
Men der er ogst andre muligheder,som seriostskal overvejes.
Ikke mindst den mulighed at bcnytte sig af de s6kaldte"teltmagere", kristne, der rejser til udlandet, bruger deres almindelige
uddannelse, fir deres lon i det fremmede land eilcr er ansat og
udsendt af et firma. Den forste teltmager var i @vrigtPaulus som ikke havdeet missionsselskab
bag sig, der gkonomisk st6ttede ham. Alligevel havde han nogle bag sig, der udsendteham.
I-ausanne-statistikkenforteeller,at der i dag er 100.000professionelleteltmagere,der arbejder i lande, hvor restriktionerne
over for kristen missioner store. Holder prognosen,vil der i 6r
2000 vaere300.000sSdanneteltmagere.Men dct bliver der ogs5
brug for. Der bliver nemlig flere og flere lande, som lukker af
for kristen mission.Prognosenfortalle, at i 5r 2000 vil omkring
83Voaf verdensikke-kristne befolkning bo i omkring 120 lande,
hvor traditionelle missionsmetoderikke kan bruges.
Adskillige kristne fra Danmark er rejst 1il udlandet uden at
belaste en missionsorganisations
budget og fungerer altsfi som
teltmagere.De har veret meget bevidsteom, at btde arbejdstid
og fritid skulle bruges i tjenestenfor Kristus. I det fremmcdc har
de fundet en kirke at knytte til ved, hvis der var en sAdan.
Men der er ogsi andre, der har brugt et udenlands-eller
ulands-opholdtil at holde fri for kristne akrivireter.Derte kunne
undg6s,hvis vi blev mere bevidsteom brugen af teltmagere.
Samtidig vil der p6 denne midc lyde et kald til en gruppe
mennesker med uddannelser,som traditionelt ikke er blevct
brugt i missionsorganisationernes
tjeneste. En forretningsmand
eller en edb-programmgrkan blive en udmarket teltmagcr i de
omr6der. vi her taler om.
Men for at forretningsmandenog edb-programmgren- ogst
dcm, der har familie - seripstskal overvejedenne mulighed,skal
nogle forhold lagges til rette: Kaldet til denne form for tjcneste
skal lyde og lpftet gives,at nogJevil bakke vcdkommendcop. Pi
en eller anden m6de m6 det struktureres.
M6ske skulle den danske l:usannc-gruppe komme med et
udspil. Den, der spiller forst ud, har fremtidcn for sig. For p6
dette punkt er fremtiden alts6 heller ikke, hvad den har veret!
Pt verdensplaner der ogsi eksemplerp6, at lande, som slet

JI

ikke har noget ydremissionsarbejde
at fremvise- eller i hvert fald
kun meget lidt - kan vere med. For eksempelhar kristne teltmagerefra @steuropav&ret med til at bringe evangelicttil Mongoliet. Og udvekslingsstudenterfra afrikanske landc er blevet
brugt til at forkynde evangelietfor russiskestudenter.
Der er mange forskelligeformer for restriktioner,ligesomdcr
er forskellige grader af frihed til at forkynde evangeliet.I den
forbindelsehar en polsk praest,dcr blev citcret p3 Manila-m0dct,
noget at sige kristne i vestligekirker. Han sagde:"Kirken i USA
er blevet frihedensfange." Da han blev bedt om at uddybe dcn
karakteristik,sagdehan: "For amerikanskekristne er det vigtigste
ved friheden, at de har den. For os i Ostcuropa er det vigtigste
ved friheden, hvad man gor med den."
Det kan m8skeogsi udfordre danskekristne, sidan at vi ikke
roser os si mcget af vorcs frihed og snakker s3 meget om andre
landesmanglendefrihed, at vi glemmer at brugc vorcs frihcd p6
rctte made.
Vel vidende, at dcr bliver flere og flere "lukkede" lande for
kristen mission,vil vi alligevelfortsette med at rflbc op om menneskerettigheder.Mflske nogle regeringervil lade sig pressetil at
give stprre frihed.
Dctte mcdfprer en lillc ubehageligpimindelse til sidst: Nfir
vi kemper for, at dct kristnc budskab skal 16 lov til at lyde i
ethvert land, lukker vi samtidigop for, at andre religioncr lir
samme vilk6r i vort eget land. Sclvom vi tror, vi har sandhcden,
kan vi ikke bede om frihed til at forkynde det kristne budskab i
ailc andre landc og samtidignaegteandre religioneren tilsvarcnde
frihed i vort eget land.
Men ikke alle kristne har indset dette, og dervcd svmkkcr de
dcres cgen kamp for stgrre frihed for kristen missionog forkyndelse i sikaldt lukkcde omrider.
Udfordringen fra dem der venter pA os
I det foregflendeafsnit beskreftigedevi os med de "lukkcdc" omrflder. I dette afsnit skal vi sc, at der - menneskeligttalt - er
nogle mennesker,dcr syncsat v&re mere Sbnefor evangelietend
andre. I bogstavcligforstand sidder de og venter pi os. Men vi
ser det ikke eller gider ikke beskreftigeos med dem.
Der kan ikke givesnoget entydigtbibelsk svar pA, hvem ellcr
hvilke grupperaf menneskcrman pA et givct tidspunktskal satse
pfl. Alle skal modes. Mcn vil alle n3 alle, bliver resultatet, at
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ingen n6s rigtigt. Hver enkelt, der vil stille sig i missionenstjeneste, me bruge sine gjne og Orer og st tage ansvar for sit valg.
Nogle fiir medlidenhed med de rigtigt svagegrupper. Andre med
mere almindelige mennesker. I et land som Danmark er der stor
fare for, at man glemmer de meget ordinrere og almindelige mennesker, som i statistikken opregnes som kristne, men som ikke
ser ud til at leve i livssamfund med Kristus.
nsprendende"
at
Der er grupper af menncsker,det er mere
mode - og frelse - end andre. River man ft en ud af nyreligiositetens fangenskab, er der noget at vise frern Anderledes er det,
hvis fru Jensen eller hr. Hansen kommer til tro og kommer tilbage til kirken. De er for ordinere og deres nsynd"for almindelig
til, at der kan laves en god historie pd deres omvendelse.
Uden at glemme de mere "sp&ndende" grupper er det en
overvejelsev&rd, om vi skulle beskaeftigeos mere milrettet med
mennesker,som rent faktisk venter pi os. Det kan man gOrepi
forskellig mide. Blandt handicappedeer der givetvis mange forskellige holdninger til kristentrocn. Men i bogstaveligforstand
sidder de og venter pA hjalp fra deres medmennesker.
Deres sag taler Joni Earcckson-Tada,efter at hun ved Manila-modet er blevet rullet ind p6 sccneni sin korestol. Ti procent
af verdens befolkning er pt en eller anden mide handicappet.
Enten er vi nu selv i denne gruppe, eller vi kommer m8ske til at
tilhore den engang,eller ogsAer den lige uden for vores rrkkevidde. Vi behover ikkc at rejse langt vack - til flerne missionsomrAder - for at finde dcn gruppe af menncskcr, selvom de ogs6
findes ddr.
I sig selv - siddendei korestolen- udfordrer hun enhver form
for fremgangsteologi,som siger, at alle kan blive raske, bare de
tror. Hun har ikke altid vreret handicappet.En dykkker-ulykke
har bundet hende til korestolen.Hun, s6velsom Manila-modcts
blinde sanger og pianist, Ken Medema, er et levendeeksempcl
pfl, at Gud ogsi bruger handicappedei sin tjeneste. Mcdema
syngerog spiller ikke godt,fordi han er handicappet.EarecksonTada taler ikke de handicappedessag godt, fordi hun er handicappet.Men brugt bliver de. Og ingen vovede- mig bckendt - at
komme op og legge henderne p8 dem i Jesu navn for at fri
dem fra deres handicap.
Hun udfordrer med sine ord. Kristne har et budskab, som
forener den seendeog den blinde, den horende og den dove, den
intellektuelt dygtige og den mentalt handicappcde.Heller ikke
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hun mener, at vi som kristne bare er sat til at forl'ynde evangeliet om Jesus med ord og si overlade det til hjemmeplejenog til
andre, at fA de handicappcdeop i deres korestole.
Hun viser, at vi er bange for at mode denne gruppe, selvom
de som regel ikke kan fll bespg nok. Vi er bange, fordi vi fpler
os usikre. Og ndr vi allligeveltager mod til os, behandlervi ofte
handicappedepi en forkert m6de. Der er ingen grund til at r6be
til en. der er blind. hvis man vil tale med vedkommende.
Jeg tror, at kristne, som beklager sig over, at mennesker i
dag ikke vil have noget med kristendom at g6re, m6 hjrlpes til
at se, at der rent faktisk er en bunke mennesker,der vcnter pi
os. Foruden handicappedeog syge er der aldre og svage,som
venter pi besOg.De er m8ske ikke serligt spandende - men
mennesker,det er de!
Jeg mener ikke, at man skal lade vrere med at arbejdeblandt
dem, der ikke sporger efter os. Vi skal ogsfl fortsat arbejdc
blandt dem, der vil os og vor tro til livs. Men der findes i et
s6kaldt kristent land som Danmark en rakke mennesker,som
ikke har noget specieltimod kirken eller hader den. De har bare
ikke brug for den. Blandt disseer dcr ogsd nogle, som bare venter p6, at vi kommcr for at hjrlpe dem over den dgrtaerskeltil
kirken, som de ikke selv forst6r at komme over. Selv sm6 dort;crskler kan vaereen stor hindring for at kclmme ind i kirkens
fallesskab.
Vi kunne nA meget langt, hvis vi holdt op med at bilde os
selv ind, at alle er lige lendsk indstillet til kirken og kristentrocn.
Og de kristne, som ikke har mod til at bringe evangeliettil trocns v&rste modstandere,kan begyndemed ganskeordinare mennesker, som ikke har noget speciclt imod kirken.
Tog vi os tid til at ver€ sammenmed dcm, dcr har tid til os,
ville ingen kristen vare arbejdslosi evangelietstjcncste. Det er
en overvejclseverd, om kirken i sin udadrettcde virksomhcd
bruger storstepartenaf sin tid pi mennesker,dcr ikke har tid til
kirken.
Kirken som s6dan skal m6ske ikke sige dct, men s3 kan enkeltpcrsoner gore det med desto storre frimodighcd:
Samfundets vue vil ikke for tiden have mcd os at gore; se
96r vi til tosseme.Samfundetsraskz vil ikke for tiden have noget
med os at gare; si 96r vi til de syge og handicappede.Folk i
deres bedstealder vil ikkc have noget med os at gore; si gAr vi
LrIde celdre.Dc, der har arbejde, har ikke tid til os; sfl gflr vi til
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de arbejdslgse.De, der lever et lylJ<cligtfamilieliv, har ikke brug
for os; si 96r vi ttl de brudte hjem og de brudte hjcms born.
Og si videre. Og sd videre.
Der bliver glede i himlen over en synder, dcr omvender sig.
Ogst over en ganskeordiner synder. Dct er vard at huske, sd
vi ikke gflr forbi de mindre spendende mennesker - og blandt
dem er der en hcl del, der venter pd os. Netop i vort eget land.
Udfordringen fra de fattige og undertrykte
Om de fattige og undertrykte horer til dem, der venter pfl os,
ved jeg ikke. Jeg tanker pt de virkelig fattige, dem, for hvem vi
alie - ogs6 arbejdslosedanskere - er rige, meget rige. Nogle fattige og undertrykte er nok blevet skuffet sd mangegange,at de er
holdt op med at vente pi hjalp fra os. Andre har det st dirligt
og lever i en sA h6blos situation, at de ikke har overskud til at
h8be. Og attcr andre er blevet st forbitrede, at de gflr til aktiv
kamp mod uretfardige politiske og Okonomiskesystemer.Alverdens problemer klares ikke i et snuptag. Men 6t er sikkert: Der
bliver flcre og flere fattige mennesker.I 61 2000 vil verdensbefolkning vere oppe p3 omkring 6,1. milliarder mennesker. 1,3
milliarder vil leve i absolut fattigdom og 600 millioner mennesker
pt sultedodensrand. Der vil vere 60 millioner flygtninge, 1,3
milliarder mennesker,der bor i slumkvarterer,og 200 millioner
born p5 gadernc uden noget hjem.
Disse store tal burde gore indtryk. Men mSskeg@rdet mere
indtryk at gcnkalde sig ansigternepA de 10-12 irige piger, der
stod i gadekrydseneog stak deres hender ind i taxaen for at
tigge lidt penge - vcd midnatstid,nir vi i Manila kgrte hjem til
vore gode hotcller.
Tom Houston forsOgteal seettenogle ansigterpi "de fattigc".
Dct er ft de 250.000 born, som Arligt bliver blinde, fordi de
mangler et vitamintilskud. Det er de 230.000bgrn, som rammes
af polio, fordi de ikke er blevet vaccineret.Det er modrene til
de 14millioner bgrn, som i 6r vil dg af sygdomog underernrring
og dehydreringsom fglge af diarr6. Lidt vand blandet op med
sukker og salt kunne redde deres liv. Det er alle dem, der ikke
kan lese, og dem, der ikke kan 16 nogen skoleundervisning.Og
det er de foraldrelose born, som har mistet deres forrldre pA
grund af krig, borgerkrig, revolution og terrorisme. Det er de
prostituerede,bornenc pi gaderneosv.
Hvordan vi end vender og drejer det: Hvis vi vil nfl alle men-

35

nesker med evangeliet- sedansom Jesushar bcfalet os det - sl
kommer vi ikke uden om de fattige.De frelsesikke ved et andct
evangeliumend det, der ogsA kan frelse rige. Fattigdom og undertrykkelse er ikke nogle "kvaliteteri, der lrclser mennesker.
Men lrrer vi ikke at identific€reos mere med de fattige og kommunikere med dem pi en m6de, som de kan forst6, fir de aldrig
hprt evangelietpi en trovaerdigmlde. Og horer vi ikke ribet fra
de fattige gennem de fattiges talsmand - ofte kristne fra meget
fattige lande - kan det blive til dom over os.
Kristne, der kommer fra omrAder, hvor mennesker lever i
stor fattigdom og undertrykkelse,srtter ubgnhgrligt fingeren pA
nogle bibelvers,som evangeiikale,bibeltro kristne har form8et at
8ndeliggore,s8lcdesat de bliver forholdsvisufarlige. Er ft Fadervors b6n om, at Guds vilje ml ske p6 jorden, ene og alene en
bgn om, at menneskerm5 blive frelst ved tro pl Jesus?De, der
lever som de undertrykte,ved, at dennc bon indeholdermere end
det.
Strrkt stir fglgende udfordringer fra Tom Houston:
"If6lge Barretts statistik lever 52Vo af alle kristne i ovcrflod.
35Vo er forholdsvisvelhavende.Kun l3Vo lever i absolut fattigdom. Den indflydelsesrigedel af evangelikalepl verdensplan
alene har en samlet indkomst pA lidt mindre end 1 trillion dollars
om flret. Han fastholder, at hvis kristne pA verdensplandelte
penge, rigdom, ejendom og besiddelser,kunne de fleste af verdens problemer lpses:tgrke, fattigdom,sygdomme,arbejdslgshed,
urent drikkevand osv.
Hvilken indflydelseville det ikkc havc pi de fattigesforstielse
af de gode nyheder om Jesus Kristus, hvis de oplevede hans
efterfolgere dele pt den mtde. Dct er min b@nom trovrrdighed."
Og fplgendeer ogs6 en overvejelseverd:
N6r kirken lever side om side med de undcrtrykte udcn at
talc deres sag,ja, mflske endda forsvarer undertrykkelsen,bliver
det kristne budskab utrovardigt. Evangelietblivcr et undcrtrykt
evangeliumistedet for at veereet evangeliumfor dc undcrirykte.
Ja, det er fuldstrndig rigtigt, at kristentroen ikke me gores
til et politisk system.Men som kristne mt vi lrre, at menneskelivet nu engang giver os snavsedehrender.Og krrever sinc ofrc.
Tre dage efter at Manila-modet var afsluttct, mcddelte et
filippinsk dagblad p6 forsiden, at en katolsk biskop havde f6et
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en skudsikker vest i fOdselsdagsgave.
En nodvendig foranstaltning,
fordi han havde kritiseret brud pt menneskerettighederog talt
nogle undertryktes sag, da de var blevet fordrevet fra dercs ejendom.
Ved skrivebordet er det lettere at fe tingene til at 96 op i en
hpjere - teologisk - enhed N6r man med egne Ojne ser og fornemmer og med Orerneh6rer om uretfrrdighed og umenneskelige vilkir, bfiver det vanskeligereat komme med de lette losninger.
Jeg tror, Manila-modet satte noget i gang - ogsd hos nogle
af os rige danskere.Det er muligt, det er for meget at forlange
af os, at vi skal selge alt det, vi har, og give det til de fattigc.
Det er muligt, at vi ikke kan leve en simpel livsstil.Men st kunne vi miske prove at gore vores livsstil lidt mere simpel - for at
kunne hjalpe lidt flere.
Medlidenhed med menneskerslndelige situation fllr munden
p6 gled. Medlidenhed med menneskers legemlige behov, kunne
fi pengene til at glide lidt hurtigere fra os og hen til dem, der
har behov for dem.
Fattigdom og undertrykkelsesom akademiskproblem har jeg
m4dt fqr. Men fattigdom pA den mAde, som vi m6dte dcn p6
Filippinerne,var ny. Det er ikke nok at se den p6 TV. Den skal
ses "in live". Dsn skal lugtes. For rigtig at gArc sin virkning.
Ingeborg Kappelgaardhar indfanget noget af denne lugt efter
et bes6g sammen med nogle fra den danske delegationpA lossepladsen"SmokeyMountain" i Manila. I Kristeligt Dagblad har
hun skrevet folgende herom:
"Gennem affald og snavs, med sme hytter pi hver side af
vejen, ntr vi "Smokey Mountain". Det vil sige "RygendeBjerg".
Der er born og kvinder alle vegne, ogs6 nogle mrnd - alle i
snavsettoj. Luften er tyk, selvom det bhser.
Vi kommer op p6 bakken, hvor Manilas affald ligger. Det
myldrer med mennesker,dcr sleber rundt p6 sakke, som de
fylder med brugbart affald.
Her er papirrester,skrammel,snavsog madrester.Nogle bulldozere kvreler affaldet. Det oser op fra skidtet, mens kvinder og
b6rn snakkendegir og finder brugbare rester. Luften er som
skorstensos,kvalmendeuren, og en klam maske lagger sig over
arme, ben, ansigt og har. Det trenger ind i tojet.
Selv den mest forurenedebv i Rumemien kan ikke konkurrere med denne os.
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"L,advrere med at skare ansigt,"kommer det mildt bebrejdende fra den filippinske missionrer,en ung mand, dcr arbejder
blandt menneskerher. Jeg blivcr flov og vAgnerop. Det er mennesker,jeg er omgivct af, mennesker,der har Gudsbilledcti sig
og er elsket af ham. Kender de ham?
Jeg ser ind i ansigtet pi en kvinde og glemmer lugten og
snavset.Hendes @jneer levende,og hun smiler til mig. Der er
verdighed over hende.
"Mfl jeg tage et billede af dig?" sporgerjeg. Hun er lidt mindre end jeg. Har en snavset kjole p6 og en ulden elefanthue.
Mon det er for at undgi snarseteller lus eller lopper? Eller for
at holde dem p6 plads? Jeg ved det ikke.
Jeg lreggerhtnden pl hcndesskulder og fortaller, at jeg har
to dejlige piger. "Har Ou brrntu sporgerjeg.
Hun lyser af glade og stolthed. "Ja, scks born ialt, tre piger
og tre drenge."
St er du vel nok rig," udbryderjeg spontant.
Hun smiler glad, Ojnenelyser ivrigt. "Vil du bcsogemig i mit
hjem?"
Snart fplges vi ad gennem snavset ned ad de smalle gider,
hvor hun peger pi en hytte, der er utet.
Jeg stikker hovedet indenfor. Et 8 mincders barn liggcr i en
hrngekoje. Det virker febcrhedt.
I rummet er en hylde med tpj, ellcrs intet. Rummet er 4-6
kvadratmeter.Hvordan sover syv menneskerder? Et lille udendors kokken med diversediser og krukkcr - det er Evas hjcm.
"Er du gift?" sporgerjeg,
Hun trrkker pA skulderen. "Min mand er flyttet, han har
fundet en anden kvinde. Jeg er alene."
"Kan kirken ikke hjalpe dig?"
"Pr&sten har glemt mig," kommer det tonlost.
Det snorer sig sammen i halsen pt mig. Ingen beklagelse,
men en stiUesorg lurer i ojnene.
Jeg hvisker "farvel" og hun tilfOjer: "Gud vclsigne dig". Vi
giver hinanden et knus, glemt er lus og lopper, r0g og snavsog
dunst. Hun er skabt i Guds billede og kostbar i Guds 6jne!
Jeg forlader "SmokeyMountain", men i mig brererjeg billedct
af en lille snavsetkvinde med elefanthueog to strdlendeojne."
Sfr vidt Ingeborg Kappelgaard.
Skal verdens fattige n6s, m6 verdens rige ofre noget. Sclv
evangelikalekristnc kan sjaeldentskelnesfra Mammon-tilbederc.
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Udfordringen til trovrerdighed
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lever som kristne. Vort liv
skaber ikke tro, men vi kan med vort liv forhindre, at menncskcr
horer det ord, der kan skabe tro.
I
Lausanne II i Manila var pA mange mSder selvransagende.
mange indlreg blev der opfordret til at leve et helligt liv. Den
opfordring findes ogs6 i Det nye Testamente.Ikke alt for nemt
skal vi skyde folgende p8standetil side:
Mange bibeltro kristne lagger med deres ord klar afstandtil
vcrden, men i deres lcvem6deer de mere konforme og lig med
verden end mange liberale kristne.
Og: I Vesten er det svrrt at ft 6je pA kristne gennem deres
livsstil. De skiller sig ikke ud. Og deres livsstil g0r det sv&rt at
hore deres budskab.
Og: Sckulariseringener ikke kun "de andres"problem, men
fuldt ud lige s6 meget kirkens og dens medlemmersproblem.
Dc af os, der er lutherske, er givetvis ikke dem, der taler
mest om hellighedog et sejrendekristenliv. Har vi glemt de toner og de udfordringer,som ligger i dette, er der andre evangelikale, som kan hjrelpe os til at hore dem.
Samtidighar vi mflske netop pA dotte punkt noget at bidrage
med i clen evangelikalebevaegclse.Samtidig med at kaldct til
forsagclse,offcr og hellighedskal lyde, er der ogsi andre toner,
der m3 klinge med. Undertiden lyder kaldet til hellighed pi cn
sfldanmtde, at det - modsatsin intention - blokerer for mission.
I Guds folks hlstorie og i den fgrste kristne mcnighedshistorie
finder vi ikke helgener.56 at sige enhver "stor" person sigesder
ogs8 noget udfordelagtigtom. Tank p6 David. Ikke blot horedc
han med Urias' hustru, men han blev cn morder og fik Urias
drabt. Eller tank pt Peter. Som discipel af Jcsus fornegtede
han ham. Senere - efter at han havde modtaget Helligindcn hyklede han i Antiokia (Gal. 2). Og tenk pfl Paulus og Barnabas. For tredje missionsrejseville Paulus ikke have Johannes
Markus med Denne havde pi en tidligcre rcjse forladt dem.
Men Barnabastog parti for JohannesMarkus. Det resulteredci
en bitter strid (Ap.G. 15,37ff),og de skiltes.
Ikke desto mindre blev de brugt af Gud.
I Det nye Testamentefindes ingcn guldalderuden synd. Nflr
dct er sagt,skal det ogsAsiges,at kristentroensekspansioni den
forste tid i den hcdenske vcrden ikke kan forklares uden at

39

n&vne det indtryk, som de forste kristncs livsforelse gjorde pt
omverdenen. De troendes liv og livsf6relse var dragende magneter, der tiltrak mange menneskerfra den hedenskeverden.
Om vi kan li' at hore det eller ej, sA forteller vort liv en
historie.Vort livs historie taler tydeligereog klarere,end det altid
er rart at trenke p6.
Her st5r vi al6e. P6 den ene side er syndenen si stor magtfaktor ogs6 i den kristnes liv, at der ikke kan blive tale om en
guldalder- og der har aldrig veret tale om en sidan - uden synd.
P6 den anden side m6 kampen mod synden vere total, og et
helligt liv gLr indtryk pA omverdenen og kan virke som en magnet hen til Kristus, som dode for ugudelige.
Dette problem lgses ikke i en hindevending. Jeg vil ikke vrre
si luthersk, at jeg ikke kan hore opfordringen til hellighed.Men
jeg vil heller ikke vere sA ubibelsk,at jeg undlader at vere med
i evangelisation p6 grund af min synd og utilstrackkelighed.
I-ad mig derfor slutte med nogle ord, som jeg sagde til den
danske delegation i forbindelse med et forberedelsesmodei K@benhavn til l:usanne II nogle mtneder f6r Manila-modet. Som
afslutning p5 en bibeltime over Romerbrevet med temaet "Evangelisationog synd" pegedejeg p6 folgende:
For Paulus cr det sidan, at evangelietskal forklndes. Det
skal forkyndes til syndere og bliver forkyndt af syndere og pd
tods al budberernes synd. I Filipperbrevettaler Paulus om, at
der er nogle, der praedikerKristus af misundelseog stridslystog
ikke med et rent sind (Fil. 1,15f1).Og minsandten om Paulus
ikke glaedersig! Ikke over andres misundelseog stridslyst,men
over at evangelietdog predikes. I forbifarten kan det lige understreges,at passagcnforudsretter,at cvangelietsindhold er egte.
Det er budberernes motiver, der er fejlagtigeog syndige.
Opsummerende- og til videre overvejelse- kan dct siges:
1. Hvis vi venter med at evangelisere,til vi er vrerdige og tilstrekkeligt hellige, kommer vi aldrig i gang.
2. Egen synd er lammendefor vores indsatsi evangelisation,men
tilgivet synd er igangsattendefor evangelisation.
3. Tgr man ikkc tale om andressynd pi grund af egen synd,har
man hverken begrebet,hvor radikalt syndener forstiet i Bibelen,
ellcr hvor radikal tilgivelsensvirkclighed er.
4. Et liv i hellighed virker dragendept mennesker.Derfor mfl
kampcn mod syndcn veeretotal.
5. Der findes ingen mennesker s5 hellige, at de ikke sclv har
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synd at bekende.
6. Det v&rste er ikke, at mennesker,der i GUG ojne cr hellligc
p6 grund a[ troen pA Kristus, falder i synd. Det vierste er, hvis
dc lever i utilgivet synd.
7. En person, der er engagereti evangelisation,er en ben6dct
synder, der raekker evangeliettil andre syndereog lader det skinne igennem,at han for sit eget vedkommendeselv har brug for
den tilgivelse,han taler om og rakkcr videre til et medmenneske.
Sporgsmfllet om lrovaerdighed er jeg ikke blevet frerdig med heller ikke efter Manila-mgdet. Det udfordrer. Og det skal det
blive ved med.
Sp@rgsm8let
om syndstilgivelse
er jeg heller ikke blevet ferdig
med efter Manila. Bliver man for sit eget vedkommende feerdig
med det, og er tilgivelsekun noget, der skal rekkes andre mennesker, m5 man for alvor sporge, om man i det hele taget har
noget at rekke videre til andre menneskcr.
En tilgivet synder har meget at give videre. Han forkynder
Kristus, indtil han kommer. Og Iftistus er synderesven.

f,1
al

Jesu navn til &re
En bibeltime fra Manila-modet af John R'W' Stott
Paulus'brevtilromerneerenslagsmanifest-etmanifcstom
frihed ved Kristus. Har vi f@rstfattet de gode nyheder,som det
rummer, vil vi veereivrige efter at dele det mcd vcrden; ingen vil
kunne bringe os til tavshcd.
For her finder vi en grundleggendebelcring om os menncsker (som er syndige,skyldigeog uden undskyldning);om Gud
(som flbenbarei sin vrede over al ondskab og som Sbenbarcrsin
naO" i evangeliet);om JesusKristus (som dode for vore synder
og blev op."jrt fra de docle for at godtgore det); o.m,frclscn i
dJns tre siaoier (rctfrrdiggorelse ved tro alcne, liv i Anden og
den herlighed, som endnu ikke er 6benbaret); om hlsrorien(Guds m6'i med jodcr og hcdninger);og om det nye fallesskabaf
iroendc (med ansvarover for Gud, statcn, dats egnc medlemmer
og
- verden).
Dc sandhcder,som Gud har flbenbareti dctte skrift, giver vor
tanke noget at arbejdemed, befrier vor samvittighcd,srtter vort
hjcrte i brand og Abner vore lreber med lovprisning og v^ifnes..
byrd. Mfl Gud selv tale til os genncm sit ord og give os ntde til
at lytte og svarc ham.
Guds evangelium og vor iver efter at forkynde det

(1,1-17)
Paulus har pfl dctte tidspunkt endnu ikke bcspgt Rom' Han
kender ikke sine lecserepcrsonligt,og de kcndcr hellcr ikkc ham'
Leeg nu mrrke til, hvordan han prresenterersig for dem i v' 1'
Han er btde en "Kristi Jesu tjener (slave)",hvilkct er en titel,
som udtrykker stor ydmyghed,og han er "kaldct til apostel",en
titel, som udtrykker stor myndighed.
Pfl vejen tii Damaskus var Saulus ikke blot blcvct omvendt;
han havdeogs6fEetkald til apostcl,ja, til apostclfor hedningerne. Han havde ikke udpeget sig selv til dcnne opgavc' Han var
blcvet "kaldct" til den, "kaldet til apostcl". Og i egenskabheraf
var han blcvet "u<lkiret til at forklnde Guds evangelium",som
han straks gir over til at beskrivc seks aspekter af' De gelder i
lige sA hoj grad os, som de gialdt ham.
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l. Paulus og evangeliet (v. l-5)
a. Det har sin oprindelsehos Gud (v. 1)
De gode nyheder, som de kristne kom mcd, er evangelietom
Gud. Det var ikke noget, Paulus og de andre apostleselv havde
fundet p5. Det var blevet frbenbarctog bctroet dem af Gud.
Dette er den forste og mest fundamentaleoverbcvisning,som
ligger til grund for evangelisation,nemlig at det, som vi har at
dele med andre, ikke er en h6ndfuld menneskeligespckulationer,
ikke nok en religion at f6je til de andre, faktisk ikke nogen religion overhovedet,men "Guds evangelium",Guds gode nyhcdertil
cn fortabt verden.Uden overbevisningkan der ikke blive tale om
evangelisalion,for slet ikke at tale om verdensmission.
b. Det er bevidnet i skrifterne (v. 2)
"Guds evangelium"er et budskab, som "han har forjrettet ved
sine profeter i hellige skrifter". Det vil sige,at selvom Gud 6benbarede det for apostlene,var det ikke noget nyt, for han havde
alleredelovet det ved sine profeter. Som Paulus havdc skrevet til
korinterne: "Kristus dgde for vorc syndcr, efter skrifterne ... og er
opst8et p6 den tredje dag, efter sbifieme." l-ad os derfor glrede
os over, at evangelietbide er bevidnetaf profeterne i Det gamle
Testamenteog af apostlenci Det nye. Beggegrupper vidner om
Jcsus Kristus. Det er det ncste, Paulus kommer til.
c. Dets indhold er JesusKristus (v. 3-4)
Hvis vi lrser v. 1 og 3 med udeladelseaf v. 2, som er en parantcs, f6r vi, at Paulus var "udk6ret til at forkynde Guds evangclium ... om hans SOn".Guds evangeliumhandlcrom Guds S@n.
De gode nyheder handler om Jesus,som Paulus i v. 3 og 4 beskriver som cn efterkommcr af David ifOlge sin menncskelige
herkomst, og som "ifolge Helligheds-dndmcd vrcldc blcv godtgiort at vere Guds Spn ved opstandelsefra dc dode". Vi kunne
bruge mange timer pe at grunde over dybdeni disseto vcrs. For
her hentydesder bflde direkte og indirekte til Jesu Kristi fgdsel,
dod, opstandelseog herredgmme (pi Davids trone). Her tales
der bSde om hans fornedrelseog hans ophojelse. Her hrevdes
det, at han er bddc fuldt ud menneskeog fuldt ud Gud: hans
menneskeligeafstamningf6rcs tilbagetil David, og hans guddommelighed som SOn godtgoresved opstandelsen.Hcr havdes det
ydcrligere,at denne historiskeperson er "vor Hcrre" (v. 4), som
vi skylder vort liv, og som hersker over os.
d. Dets adresseer alle folkeslag(v. 5)
Paulus' "n6de og apostelgerning"(det ufortjente privilegium at
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vere apostel)er "at virke troslydighed iblandt alle hedningefolkene". Skont Paulus var j6de - og tidligereen sn&versynetfarisreer
- var han nu blevet herligt befriet for sine raccfordomme.Ganske
vist bevarede han en patriotisk keerlighedtil sit eget folk og
lengtes lidcnskabeligt efter dets frelse; men nu elskede han ogs6
de ikke-jOdiske folkeslag og lrengtes ogsfl efter deres frclse.
Hvad med os? Hvis den kristne verdensmission ligger os p6
hjerte, har vi behov for at blive befriet for al stolthed over race,
nationalitet, kaste, stammc og klasseog erkende,at Guds evangelium er for alle uden undtagelse.
e. Dets sigte er tros-lydighed
"Tros-lydighed"er Paulus' definition af det svar, som evangeliet
krever. Det er et saerligvigtigt udtryk, hvilket ses af, at det forekommer b6de i begyndclsenog ved slutningen af Romerbrevet.
For det er i Romerbrevet,at Paulus - klarere end noget andet
sted - skildrer, at retferdigggrelse sker af ntde alene ved tro
alene. Og aliigevel er reaktionen pd evangeliet hcr ikke blot
"tro", men "tros-lydighed".
Har Paulus mistet orienteringcn? Modsiger han nu sig selv?
Nej! Vi kan vrere sikker p6, at det ikke forholder sig s6dan,for
den lydighed, cvangeliet fordrer, er ikke "lov-lydighed",men
"trosJydighed".Den rette reaktion pA evangelieter rigtignok tro
alene, men en sand og levcnde tro pA Jesus rummer i sig et
element af underkastelseog forer uundg8eligttil et liv i lydighed.
Det er grunden til, at Paulus kalder den rette reaktion pA evangelict for "tros-lydighed",
f. Dets mil er Jesu navns ere
Hvorfor Onskervi at kalde alle folkeslagtil tros-lydighed?Svaret
finder vi i v. 5: "hans navn til rre". For "Gud har hOjt ophOjet
Jesusog skrenketham navnet over alle navne, for at i Jesu navn
hvert knae skal bOje sig" (Fil. 2, 9-10). Er det Guds Onske,at
hvert kna skal bOje sig for Jesus,s6 bOr det ogs6 veerevort. Vi
mi vare "nidk&re" for Jesu navnsskyld, foruroligede,nir det er
ukendt, s8rede,nir det ignoreres,opbragte,n6r det spottcs - og
hele tiden ivrige efter, at det ffir den are og herlighed,som tilkommer det.
Her har vi det absolut vigtigstemotiv for mission.Det cr ikke
lydighed mod missionsbefalingen(s6 vigtigt det end er), ej heller
karlighed til fortabte syndere(om end det ogsl er en stark tilskyndelse),men nidkarhed for Jesu Kristi rre. Nogle former for
evangelisationer slet og ret imperialismei forkladning (ambi-
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tioner om at vinde heder til egen rac€, nation, kirke eller organisation). Der findes kun dn form for kristen imperiali-sme,
og den
drejer sig om Jesu Kristi imperium ellcr rige. "Hans navn til rere"
udtrykker det hojeste mfll for mission,og over for det visner og
dor alle urdle motiver.
Her har vi seksgrundlaggendesandhederom evangeliet.Dets
oprindelseer Gud Fader, og dcts indbold er JesusKristus, hans
Son. Det er bevidnet i Skriften, og det henvendersig til alle folkeslagene.Den umiddelbarehensigt mcd at forkynde det er at
bringe alle menneskertil tros-lydighed,men det egentligemdl er
Jesu navns are,
Vi kan opsummere disse seks sandhederved at sige, at de
gode nyheder er evangeliet fra Gud, onr Jesus Kristus, ifglge
Skriften,/or folkeslagene,til tros-lydighed,
/or Jesu navns sk1ld.
2. Paulus og romerne (v. 6-13)
Eftcr at have omtalt sig selv og sit evangelium96r Paulus nu
over til at beskrive sine hsere, nemlig de kristne i Rom. IfOlge
v.'7 er de "Guds elskede",og ifOlgev. 6 og 7 er de "kaldedetil
at tilhgre JesusKristus" og "kaldededl at vrre hellige".
Pt samme mtde forholder det sig med os, om vi er kristne.
Det skyldesikke, at vi har afgjort os for Kristus (selvom vi har
giort dct), men at Gud elskedeos og kaldte os til sig. Folgen af
dette cr, at vi tilh@rerham ("vi er hellige").Paulus @nsker,at vi
fortsat skal have del i den nide og fred, som vi alleredeer begyndt at modtage.
Efter denne indledning fortaeller Paulus romerne, hvad han
foler over for dem:
a. Han takker Gud for dem (v. 8), "fordi jeres tro omtales i
hele verden". Det er ikke Paulus, der har bragt dem evangcliet,
men det afholder ham ikke fra at takke for, at Rom er blevet
evangeliseret.
b. Han beder for dem (v. 9 og 10). Selvom han ikke kender
dem personligt,beder han "uophorligt" (v. 9), "altid" (v. 10) for
dem. Han beder iser om, at det nu, hvls det er Guds vilje, m6
lykkes ham at komme til dem.
Vi ved, a1 denne bon blev besvaret,selvom det hverken skete
p5 det tidspunkt eller p6 den mtde, han havde forestillet sig.
Omkring tre Ar senerekom han til Rom - ikkc som en fri mand,
men som fange, efter at han havde appelleret til kejseren.Gud
besvarerundcrtiden vore bonner nA en uventet mflde.
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c. Han lrengesefler at se dem (v. t1 og 12) og fortaller dem
hvorfor. Det skyldesblandt andet, at han onsker at give dem del
i en eller anden 8ndelig nidegave (charisma)- m6ske hans undervisningeller formaning; men det skyldesogsfi, at han (i regte
ydmyghed)gnsker at modtagenoget fra dcm. Han kender noget
til det kristne fellesskabsmulighed for gensidigopmuntring. Og
selvom han er apostel, er han ikke for stolt til at indromme sit
behov for det.
Lykkelig den missionar i dag, som rejser til et andct land eller
en anden kultur med samme ydmyge og modtagcligeflnd, ivrig
efter at modtage s6vel som at give, at modtage belrering sivel
som at give belering, at blive opmuntrct sivel som at opmuntre.
d. Han har ofte sat sig for at besogcdem (v. 13) - ikke blot
for at give eller modtage, men for at "kunne ffi nogen frugt"
blandt dem som blandt andre hcdningefolk, hvilkct vil sige at
vinde nogle af dem for Kristus. Det var mcgct passende,om
hedningeapostlenskullc fii cn host for evangelieti selve hjertet
af hedningeverdenen.
3. Paulus og evangelisation (v. 14-17)
Paulus fremsaetternu tre staerkepersonligeudtalelscr,som viser,
hvorfor det er ham s5 magtpiliggendeat forkynde evangcliet.
v. 14: jeg sttr i geld ...
v. 15: jeg er rede ...
v. 16: jeg skammer mig ikke ...
Grunden til, at disseudsagnvirker s3 markante, er, at de stflr i
direktc modsretningtil indstillingenhos mange menneskeri kirken i vor tid. I dag betragtermangeevangelisationsom en ekstra
ja, ligcfrem som en form
valgmulighedfor serligt intercsserede,
for velgorenhed.Paulus opfattede det som en forpligtelse.Indstillingeni dag er preget af modvillighedog trrghed, mens Paulus var praegetaf villighed og begejstring.Mange mennesker i
dag skammersig over evangeliet,mcns Paulus frcjdigt erklrrede,
at han ikke skammedesig over det.
Husk p6 at Paulus havde iige s6 mange grunde til at fOle sig
forlegenog utilpas ved situtationen,som vi har. Rom var verdens
hovedstad,symbolet pfl romerrigetsstolthed og magt. Rom omtalte man mcd erefrygt. Alle h6bcde at fe lejlighcd til at besoge
Rom blot dn gang i deres liv, at se, stirre og undres. SA hvem
var denne hersensPaulus, som Onskedeat besggc Rom - ikke
som turist, men som evangelist?Som trocde, han havde noget,
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Rom trengte til at hore? Hvad var dog dette for en dErskabog
en formastelighed?IfOlgc traditionen var Paulus en lille grim
med svageojne og uden store talegaver.Hvad kunmand.sperson
ne han gore sig hib om at opni over for det stolte og megtige
romcrrige? Ville han ikke gore klogest i at holde sig vaek?Og
hvis han absolut skulle besggcRom, villc det sA ikke vere klogt
af ham at holde sin store mund lukket? Det mente Paulus ikke.
Tvertimod. Han stod i geld, var rede til og skammedesig ikke
over at forkynde evangeliet.Hvad var da flrsagentil, at han var
sd ivrig for evangelictssklld?
a. Evangelieter en gald til verden
Dcr er to forskelligemider at komme i gald pfr. Den forste er
at ltne penge af 6n. Dcn anden er at fe overdragetpenge af cn
anden beregnet for tredjcpart. Hvis jeg for ekscmpel Hnte 1000
kr. af dig, ville jeg st8 i gald til dig, indtil jeg havde belalt dcm
tilbage. P3 samme m6de hvis en af dine vcnncr i l-ondon havde
givet mig 1000 kr., som jeg skulle give dig; da ville jeg std i greld
til dig, indtil jcg havde aflcverct dem. I det forste lilfalcle ville
jeg vrere kommet i geeldved at l5ne, men i det andst tilfreldc er
det din ven i London, som har sat mig i gald til dig ved at betro
mig 1000 kr., som du skal have. Det er i denne anden betydning,
Paulus stod i gecld til romerne. Han havde ikke l6nt noget af
dem, som han skulle bctale tilbagc. Men Jesus Kristus havdc
betroet ham evangeliet,som han skulle givc videre til dem. Jesus
havde indsat ham i dettc galdsforhold, og som apostcl til hcdningerne stod han pA en sarlig mide i gacldtil dem - "b6de til
grckerc og barbarer, bAde til visc og uforstandige".
Pfl lignende mide stflr vi i grld til vcrdcn. Hvis evangclieter
kommet til os, kan vi ikke beholde det for os sclv. Ingen kan
p6ber8be sig monopol pi cvangcliet.Nej, de gode nyheder mfr
dcles med andre. Vi har pligt til at gore dct kendt.
Dette var Paulus' f@rstetilskyndclse.Han var ivrig efter at
forkynde evangeliet,fordi han stod i geld. Alle er enigc om, at
det er vanercnde ikke at betale cn gald. Vi burde vrere lige sf
iwige efter at betale vor gzeld,som Paulus var det.
b. Evangelicter en Guds kraft til frelse
"Jeg skammer mig ikke ved evangelict,"skrev Paulus,"thi det er
en Guds kraft til frclse ..."
Fornemmer vi ikke noget, dcr ligner heftighed,i Paulus' ord:
"Jeg skammer mig ikke"? Selvedcn tanke, at Paulus kunne have
skammet sig ved evangeliet,lyder komisk. Mcn det er dcn ikke.
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Jeg horte engangprofessorJamesStewartfra Edinburgh prredike
over denne tekst. I prredikenenslob sagde han: "Der er ingen
mening i at havde, at dcr er noget, nlan ikke skammersig over,
med mindre man har veret fristet til at skamme sig over det."
Der er ingcn wivl om, at Paulus havde folt sig fristet til det. Han
vidste, at ordet om korset var en anstoGsten for de stolte. Undertiden oplever vi den samme fristelse.
Hvordan overvandt Paulus denne fristelsetil at skamme sig?
- Og hvordan g@rvi det? Kun ved at huske p6, at evangeliet
(som nogle foragter for dcts svaghcd) er en Guds haft til at
frelse syndere.Dctte ved vi, fordi vi sslv har oplevet det. Evangeliet har frelst os, fort os ind i et nyt og ret forhold til Gud, sA
han cr vor Fader og vi er hans born. Hvordan kan vi sAskamme
os over et evangelium,som har forvandlct os?
Se, hvordan Paulus udtrykker det. Logikken i v. 16 og 17 er
klar. "Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet,//li dct er en
Guds kraft til frelse ... 71i i evangelietSbenbaresretf?erdigheden
fra Gud ..." Guds kraft er i evangeliet,fordi retfrrdigheden fra
Gud Abenbaresi det. Dette udtryk er vaesentligtfor vor forst6else af Romerbrevct.
Hvad mente Paulus med "retfardighcdcn fra Gud"? Er der
tale om en guddommelig egenskab (vor Gud er en retferdig
Gud)? Er dct en guddommelig aktivitet (Gud kommer for at
redclcos og gore krav p6 os)? Eller er dct en gave (Gud tildeler
syndereen rctferdig slatus)?
Alle tre opfattelser er blevet gjort galdende. Mflske er den
mest tilfredsstillendelgsningat kombinerc alle tre. I Romcrbrevet
er "retferdighedenfra Gud" Guds retfrerdigcmflde at slette mennesker ind i et ret forhold til sig selv pi, hvilket han gor ved at
tildele dem en retferdighed, som ikke er deres egen, men hans.
"Retfrerdighedenfra Gud" er Guds mide at retfardiggoresyndere
pfl, hvorved han b6de demonstrerersin retfardighcd og giver os
sin retfaerdighed.Det er GuG retferdige mide, hvorp6 han erklerer den uretfaerdigeretferdig. Det er Guds handling,hvorved
han satter os i et rct forhold til sig selv uden dcrvcd at gore sig
selv uretferdig.
Han gOr det ved Krisrus(den retfardige, der dode for uretfrrdige, sidan som Paulus senere forklarer det), og han g@rdet
ved tro, det vil sige,n6r vi satter vor lid til ham og r6bcr til ham
om barmhjertighed.Ja, hvad Gud gor, gor han "af tro til tro"
eller "af tro fra forst til sidst".For Gud havde adskilliuc6rhund-
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redcr forinden bekreftct det gennemHabakkuk: "Den retfardige
skal leve ved sin tro."
Det var Guds oplysningaf Martin Luther, sA han forstod denne sandhed,der udloste reformationen. I et tilbagcblik pA den
tid, hvor han var i frrd med at forberedesine forelasningerover
Romerbrevet, skrev han: "Jeg var blevet grebet af et voldsomt
onske om at forst6 Paulus iRomerbrevet. Men det, som indtil da
havde stflet i vejen for mig, var ikke hjertets kulde, men 6t eneste ord i 1. kapitel (1,17):"Guds retfardighed8benbaresi det."
Jeg hadcdenemlig udtrykket "Guds retfardighed",fordi jeg havde
lrrt at forstfl det som den retfrrdighed, i kraft af hvilken Gud er
retferdig og straffer de uretfardige syndere... Nat og dag grundedejcg over dette ... indtil jeg begyndteat forsd, at Guds retfrcrdighed er den retfaerdighed,som gor, at menncsket kan lcve
som retferdig alcne som cn Guds gave, nemlig ved troen. Nu
folte jeg det, som var jeg fodt pe ny og g6et ind gennem paradisets 6bne portc. Skriften fik en helt ny mening. Hvor udtrykket
"Guds retfardighed" for havde vrret mig forhadt, omfattedejeg
det nu med lige se stor karlighed. Dctte sted hos Paulusblcv for
mig selve porten til paradis."

Afslutning
Paulus' iver cfter at forkandeevangelietudsprangaf hans erkcndelse af, at evangclietvar (a) en ubetall gaeldog (b) Guds ftelsende kraft. Det forste gav ham en folelse af at stfl i geld (han
var blevet betroet evangcliet),dct andet gav ham en folelse af
overbevisning(da evangeliethavde frelst ham, kunne det ogsA
frclse andre).
Ogsd i dag cr evangeliets6vel en geeld,der skal bctales,som
en kraft, der skal erfares.Forst n5r vi har forstSetdlsscsandheder, vil vi kunne sige med Paulus: "Jeg skammer mig ikkc ved
evangeliet... jeg stdr i gald ... jeg er rede til at forkynds evangcliet for hele verdcn."
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Under overskriften
Under overskriftcn "Evangelietog socialt ansvar" hedder det i
Manila-manifestet:"Ydmygt skal vi pradike og undervise,tage
os af dc sygc,givc dc sultnc at spise,have omsorg for de fangne,
hjrclpc de underprivilcgcredeog handicappedc,udfri de undertrykte. Mcns vi crkendcr,at de Sndeligegaver,at kald og sammenhrengeer forskcllige,er vi samtidigovcrbcvisteom, at gode
nyhedcr og gode gerningercr uadskillelige."
Om samme sag siger Niels Jgryen Kobbersmed-Nielsencftcr
konferencen:
Velkommen - til at forkynde evangeliet!
Normalt g@rofficielle velkornsthilsncrved storre kristne stavner
ikke indtryk pi mig. Men jcg skal sent glcmme dc ord, hvormed
Jovito Salonga,praesidentfor dct filippinske senat, b6d os velkommen i Manila. Uden selv at v&re dcltageri konfcrcnccnkom
senator Salongatil at samle nogle vasentligc tr6dc fra Lausannc
IIs cmner.
For det forste fik vi hcr ct uafrystcligtindtryk af Filippincrncs
clendigc tilstand fra en, dcr kendcr sit land pA narmcste hold.
Selvom landct rider over mange ressourccr,sf, er do entcn ikke
udnyttct, eller skavt fordclt. 707o levcr undcr FN's fattigdomsmcns sigcr og skriver81 familicr kontrollcrcrnationcns
srairnse,
rigdomme. Mord og ovcrfald hgrcr til dagensorden og opror og
borgcrkrigcr en konstanttrusscl.14 dage f6r vi kom til Manila
var 40 medlemmerfra senatorSalongasegenkirke brutalt blcvct
myrdct, mens de holdt sondagsskolc.Deres "forseelsc"?Dc villc
ikke bidragetil de kommunistiskeoprorsstyrkcr.
Sclvomman som gest moder mangosmil og en charmercnde
venlighed, si kan det ikke drckke ovcr indtrykkct af hjemlose
mennesker,tiggendeborn i gadcrne,dc fattigcs slumkvartererog de gulc, nedslidtetaxicr,som japanernckasscrcdcfor 10 flr
sidcn ellcr merc! En nation, der undcr - ellcr ovcr - ovorfladcn
er prrcget af uro, lidelseog modloshed.
Ind i den sammcnhitng skal cvangclietom Jesus Kristus,
vcrdcnslys,altsi forkyndesp5 Filippinerne,pointercdcSalonga.
Ikke barc fra pradikestolc,men i kontorcr, pi fabrikker og i
landbrug,i skolcr, i morke fcngsclsccller,i de sultne og hjem-
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losesflygtningelejre.Vi kan ikke byggevores eSenprivate trappe
til himlen og nojes med at vinke ned til vort lidende folk, sluttcde Salonga.
Med denne st&rke, Abenhjertigcvelkomst havde han pd en
markel-ig mtde samlct noget af det, som gik igen pi l:usanne
II:
Evangelietom JesusKristus skal vi rrekke videre under vores
helt anderledcsdcjlige forhold, samtidigmed at vi ikke bare vinker til vorcs lidcnde neste, men deler det dagligebrod med ham.
Og "vi" - det er ikke bare prester o.lign. Kaldet til mission galder cnhver Jesusdiscipel.(For restgn er senator Salonga selv
lregpredikant i sin kirke.) Og endeligvar det sundt fra et forstehindsvidne at hore, at vanskeligevilkir ikke ovcrflOdiggorevangelict. Tvartimod!
1 lnder sammeoverskrift "Evangelictog socialt ansvar"hedder
L-/ dct videre i manifestet: "Vor stiende forpligtelse til social
handling skyldesikke en forvekslingaf Guds rige med et kristianiseret samfund. Den er snarere en erkendelseaf, at evangelict
har uomgrngclige sociale implikationer. Sand mission kan ikke
skilles fra inkarnation. Man m3 med ydmyghedgA ind i andre
menncskerstilvarelse, identificeresig mcd deres socialevirkelighed, dercs sorg og lidelse og deres kamp for retfrcrdighedmod
undcrtrykkende magter. Dctte kan ikke gores uden personlige
ofre."
Om dette siger Flemming Kramp:
Spandingsfeltet fastholdt
Nir busscn k@rte fra hotellet til konferencecentretgik turen
igcnnem nogle af de fattige kvarterer for ikke at sigc slum.
Firc gange om dagen blev vi konfronteret mcd bOlgeblik,
barakker, plastichalvtagosv. pA vcj til cller fra konferenc€nom
verdensevangclisation.
Hvordan lcver - ellcr overlever - man i dennc spanding mellcm hotcllets air-konditioneredevarelser med barskabog sfl dcn
fattigdom,der lyste os i mode? Det gor man ved at holdc stedigt
last i begge dele og vere bcvidst om det spaendingsfelt,man
lever i.
En konfercncesom l-ausanneII kraver nogle rammer for at
kunne lykkes: tolke, modesale,hotelrum, transportmidler,video,
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lelefax osv.
Men lige sd vigtigt er det at vrere bevidstom, at man belinder
sig pA en o midt i et hav af typiske 3. verdens problemer. Dcn
st@rsteoplevelse pA denne konference var for mig, at vi blev
fastholdti denne spanding. I videoindslag,foredrag,seminarerog
vrrksteder blev 3. verdensproblemernebragt til os og 16som en
undcrstrom undcr meget af det, der i Owigt foregik pd konferencen.
Ndr det blcv sd stor cn oplevelse,skyldesdet nok, at man
traditionelt plejer at sige,at "de evangelikale"is&r beskeftiger sig
med de Sndeligesider af kristenlivetog ikke har megen sansfor
at afhje,lpeden socialenod. Omsorgenfor "fortabte" er vigtigerc
end omsorgen for "fattige".
Ganske vist har I-ausanne-pagteni afsnit 5 beskrevetvigtigheden af det socialcansvar,mcn pA l:usanne II var det tydeligt,
at det ikke er noget, man som kristcn kan vrelgefra. Det horer
med - med en bydcndenodvendighcd,og i Manila-manifestetblev
det da ogsi udtrykt s5 klart, som det kan gnskes.
At leve i dette spandingsfelt er vores lod som kristne. At
hore det sagt pfl Lausanne II i et sprog, der ikke levner mulighed for bortforklaring, var en af dc slore oplevelserfor mig.

1 lnder overskriftcn "De menleskelige vidner" hedder dct:
\-/ "Det er med taknemlighed,vi anerkender,at b@rnog unge
beriger menighedensgudstjenesteog mission med deres bcgejstring og tro. Vi md leeredem at evangclisereog oplere andre,
si at de kan nt deres egen generation for Kristus."
Om samme sag siger Annette Lundgaard:
Plads til de unge?
I udvelgelsenaf deltageretil konferencenlagde man vegt p6, at
yngre ledereskulle vcrc godt rcprasenreret.Den kategori h@rer
jcg til, og da jeg rillige beskzefrigermig mcd ungdornsarbejder
i
kirken, var det naturligt denne side, jeg ogs8 interesseredcmig
for ved konferencen - ud af den brcde vifte af mulighedcr og
emner, der var at veelgeimellem.
I Manila-manifestetpflpegesden rigdom, kirken har i born
og ungcs entusiasm€.Den entu.siasmefik vi i Manila lov til at
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b[ve smittet af gennem gruppen King's Kids bidrag til konferencen. Det var egte begejstretentusiasme! Med sangen"Carry the
light" blev fakkellgbet markeret, hvor indtil videre godt 410.000
born og unge har lobet i 51 lande - ogsfl i Danmark. Fakkellobets symbolik, hvor unge lober med ilden - giver den videre - og
nir ud til alle afkroge af verden, m[ blive en udfordring til ogse
at tage unge alvorligt i deres iver for at nfl deresegen generation
med evangeliet.Konferencen blev ikke en afslutning p5 fakkellobet. I stedet blev faklen sammen med alle deltagere"scndt ud"
under en ceremoni vcd konferencensafslutning. Budskabet mi
ud til stadig flere og flere.
Manifestet undcrstregervidere nodvendighedenaf oplering,
di^scipelskab
og evangelisation.Dette blev der konkret arbejdct
mcd i flere seminarer,hvor bl.a. fglgende emner blev taget op:
"Hvordan skabesdcr disciple?""Hvordan hjirlper vi de unge til at
blive 'verdens-kristne'- missionrrcr over for venner og i verden?"
Det kraver en speciel udrustning. Udfordringen ligger for
mig i at gore brug af den begejstringog kapacitet,der er i born
og unge. Vi mi lade dem inspirere kirken, men samtidig me
kirken veeresig bevidst, at der er brug for hjelp, oplrring og
vcjledning, si de unge kan blive effektive "fakler", der hvor de
er. De unge har lyst, mod og sfl mcget at give kirken. lad os
hjrlpe dem til at vare trovardige vidner. Lad dem fi plads til
at v&re unge vidner.
tema "Forkynd Kristus indtil han
l4anila-konferencens
IYlkommer" havde et undertema:"Et kald til hele kirken ril
at bringe hele evangeliettil hele verden". Manila-manifestethar
samme undertema,og det afspejlesogs6 i manifcstetsopbygning.
Om dette siger Theodor Jgrgensen, der deltog i konferencen
som observator:
Viljen til Ilelhed
Viljen til helhed var et barende elcment i Manila-konferencen.
Dcn kom til udtryk i det enc af konferencenshovedemncr,"Et
kald til helc kirken til at bringe hele evangelicttil hele verdcn".
Den bestcmtcstrukturen i selveprogrammetsopbygningog kom
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gang pe gang til orde i de forskelligeindlrg. Derfor mflttc helheden ogsA blive et gennemgiende tema i Manila-manifestet.
Men man bor ogs6 lagge merke til rakkefglgen, hvori helhcden
behandlesbide i de indledende teser og i den uddybende forklaring.
Der begmdes med "Det hele evangelium".Og i dettc afsnit
bliver forbindelsen til konferencens andet hovedemne: "Forkynd
Kristus indtil han kommer" tydelig. Det hele evangeliumbetyder
under allc omstrndigheder en uforkortet forkyndelseaf Kristus
som verdens eneste frelser. Og frelse er der kun for den, dcr
bevidstantager Kristus i tro. Enhver tale om, at Guds n6de skulle kunne vrre virksom til frelse uden for den udtalte forklndelse
af og bekcndctsetil Kristus, afuisesklart. Her ster l-ausannebeveegelsenlast p6 en eksklusiv forstdelseaf evangclietog ser
netop i dcn evangelietshelhed fatsholdt. Den modsvaresaf en
understregningaf, at hele mennesketsvirkclighed er undergivet
syndens herredpmme.
Men det betyder s6 ogst, at det er hele mennesketsvirkelighed, der er omfattet af den frelse,som evangelietskanker, ogsa
dets kultur og sociale virkelighed. Skriftens vidnesbyrdg@r det
tydeligt,at evangelieter godt nyt for fattige, forfulgte og undertrykte. Forl,fndelseaf dct hele evangeliumindebarer derfor profetisk fordommelse af social urctfacrdighedaf enhvcr art, men
samtidig ogsE, at dcn f@lgesop af handlinger, der bekremper
social uretferdighed og politisk vold og afhjalper noden. Ellers
mister forkyndelsensin troverdighed.
Nctop dcrfor er det st vigtigt, at hele kirken bliver inddragct
i forkyndelsenaf evangeliet.Bliver den overladt alene til dem,
der har et srrligt kirkeligt embede,og kun til maend,er dct en
umyndiggorelseaf legfolket og en undertrykkelseaf kvinderne.
Og det er en fornegtelse af det hele evangeliumog hindrcr dct
i at n3 hele den menneskeligevirkelighed.Det samme skcr, nAr
en bestemt konfcssionseller trosretningsforst6elseaf evangelict
vil gore sig til den eneste sande eller ikke vil anerkendeandre
m6der at lcve kristenlivet pi end sin egen. Da kan det nemlig
meget vel v&re ens egen kulturelle baggrundog srerligemcnneskeligeforudsatninger, man begranscr evangeliettil eller m6ske
enddasretteri evangelietssted.Derfor understregerManila-manifestet samarbejdetsngdvendighedi evangeliseringen,idet man
som Okumeniskmodel for dette samarbejdevrelger"enhsd i for-
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skellighed".Til det at hele kirken inddrageshgrer ogsfl,at evangeliseringenbdde sker pA grresrodsplangennemde lokale menigheder og igennem mere overordnede organer, hvor man ogsA
fremhevcr felleskirkeligc organisationersberydning.Endelig indebrercr det, at hele kirken er inddrageti evangelietsforkyndelse,
at kristne ikke kan begraenseevangeliettil kun at gelde for bestemte omr6der af deres liv. medens andre holclesudenfor. Det
berover det kristne vidnesbyrddets integritet.
Det afsluttendeafsnit omhandler forpligtelsentil at ni hele
verden med evangelietsfor|yndelse. Og i fuld konsehens af den
helhedsforstielse,som er gjort geldende i det foregflende,forstds
"hele verden" flerdimensionalt.Det er den indlysendeudfordring,
som ligger i, at der fremdeleser et stort antal folkegrupper,der
endnu ikke har l6et mulighed for at hore evangeliet. Her betyder
"hele verden" menneskehedeni hele dens omfang. Og Manilamanifestethenstillertil kirkerne, at de forpligter sig til efter bedste evne at n6 hele verden med evangclietinden 61 2000. Men
"hele verden" forstfis ogsd i cn dybdedimension.Evangelictskal
omfatte hele verdens liv til frelse. Guds ord skal helt blive kod.
Det skal 96 ind i de sammenhrnge, hvor det bliver forkyndt, for
at forandre dem. Derfor grlder det om at forstii dissesammenhange helt, hvad enten det drejcr sig om dcn s6kaldt moderne
verden mcd dens hojteknologi og tilsvarendeOkonomiskeverdensorden,med dens stadigvokende storbyer og alle de problemer, denne udvikling skabcr. Eller det drejer sig om de forskellige kulturer, menneskerlever i. F6rst i denne dybdcdimensionale
forstdelseaf hele verden tagesden fulde konsekvensaf dct hele
evangelium.
Jeg har i det foregiende forsogt at markere viljen til helhcd
som en genncmgicnde linie i Manila-manifesrct.Hcr til sidst vil
jeg stille et par sporgsmil.
1. Er den bibelskeforst6clseaf helhedenkommet fuldtonende
til ordc i manifestct?Sagt pA en anden mdde: Er Manila-manifestet si meget centreret omkring 2. trosartikel,at hvcrken 1. cller
3. trosartikel fir indflydelsepi helhedsforstfielsen?
Jeg savneren
skabelses-og Hcllig8ndsteologii manifestct. Ellcr rettcre: Den
krlstne bekendelsetil den treenigc Gud har for mig at sc ikke
gjort sig tilstrakkelig geldende i manifestetsudformning. Kristus
er Ordet lra evighed,veiJhvem og til hvem alt cr skabt. Og Helliginden er ogs8 skaberindcn, ikke kun forloser- og nyskabcrin-
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den. Derfor er den faldne verden ikke uden n6de og siledes
heller ikke uden Kristus, og kan ikke vrre det, for ellers ville
den vrre g6et til grunde for lrengesiden.Sigesdette klart nok i
manifestet?En afklarethed p[ dette punkt er ncmlig forudsatningen for virkelig at kunne forkynde evangelietinkarnatoriskog
kontekstuelt.
2. Og hvordan forholder det sig med helhedsforstAclsenaf
kirken? Manila-manifestet understreger,at man ikke forfrengeligt
srtter lighedstegnimellem den hele kirke og den evangelikale
bevrcgelse.Men g0r man det ikke alligevel,nir man iremhaver
den hele kirke som redskab for forkyndelsen af det hele evangeIum og s6 sidcnheni afsnittet om den hele verden skelner imellem engageredekristne, hvis tal man bercgner ril 500 millioner,
der er det egentligepotentialei verdensmission,
og sd uengagerede eller sikaldte navnekristne?Hvor har man tallet fra? Er det
sammenfaldendemed det skonsmessigeomfang af den evangelikale bevegelse?56 har man efter min opfattelseikke taget tilstrrekkelig ved lrere af Ny Testamentesberetninger om synagogeforstanderenJairus, den kananeiske kvinde eller den romerske
hgvedsmandog Jesu advarendeord med henblik p6 dommedag,
hvor vi vil komme til at undre os over, hos hvem Jesushar fundet tro fivf. Mark. 5,2143; 7,24-30;Mau. 8,5-13).
Og man har identificeretkristentroenmed en ganskebestemt
mflde at tro pi, altse gjort netop dct, man selv tager afstandfra.
Fprst en ibenhed for, at Helliginden virker rro, hvor man selv
miske ikke har forventet den, skaber grundlaget for det omfattende samarbejde,som manifestetmed sA sterke ord understreger nOdvendighedenaf i evangeliets forkyndclse ved den hsle
kirke for den hele verden.
lnder overskriften "Hele kirkcn" hedder det: Hele evangeliet
L./ skal forkyndes af hele kirken. Hele Guds folk er kaldet til
at tage del i den opgave..... Vi beklager dybt, at mange af vore
menigheder er indadvendte,mere optagct af seivopretholdelse
end af mission."
t

Om samme sag siger l*if Andersen:
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Det mfl fA konsekvenser
Dcn mest spendende udfordring fra Manila bliver vistnok at fii
konverteret den umiddelbare,voldsomme oplcvclse (som mine
kolleger og elcver ikke kan bruge til noget!) til konkrete visioncr
og arbejdsformer!Jeg er klar over nu, at konferencenikke har
gjort arbejdct for mig, kun peget de emner ud, jeg nu selv skal
tilsendt, var
knokle med! Havde vi l6et forberedelsesmateriale
udbyttet sikkert blevet endnu storre, men for den, der selv vil
g@reen indsats for at st6ve nyt materiale op, skulle der vrere
nok at rivc i de ncste mange 6r.
Jeg er dybt frustreret over alt dct, der ikkc blev arbejdetmed:
Forholdct til romersk katolicisme,skelnen mellem de forskellige
niveauerog former for samarbejde,sporgsm6letom lrererelativisme og meget andet. Og det havdc veret lettere at tage inspirationen til sig, hvis dcr var blevet udvist storre problembevidsthed
her! Men det m5 ikkc lamme os. Hvis vi virkelig har vaeretansvarligedeltagere,mi vi ogs6 vise os villige og voksne til at gi
ind i forpligtelsentil at sortere og vurdere! Det kan naturligvis
ikke vere meningen,at vi enten forkaster alt blankt, fordi noget
virkede galt pt os, eller sluger alt rtt, fordi det var sfl stark cn
oplcvelse!
Som enkclt udfordring vil jeg derfor ikke fremhave det, som
bicv den storste oplevelse- stark, men konflikt8/ldt! - nemlig
enheden iblandt os. Derimod har jcg med mig som den stOrste
udfordring fra Manila: aL evangelbationog vreH<clsemd blive hele
mcnighedens
sag."Skal vi nA hele verden med evangelict,m6 hcle
kirken mobilisercs."
Det gjaldt kaldet til mig selv: at jeg aldrig, aldrig mere mi
oplere andre til evangclisationuden selvat vrcre hverdagsevangelist! Og det glaldt kaldet til dem, jeg er sat til at undcrvise:at vi
vakker de sovcndemissionsfolktil igen at v&re missionerende...
Ikke mindst var det forfriskendeat mode et selvbevidstkald
fra lagfolk til lregfolk - forfriskendeflabet serveret! Dct var si
opmuntrcnde og udfordrendenetop til det arbejde,jeg lever for
(og for ovrigt for en gangs skyld direkte oversctteligt til vore
menighedssammenhrenge
og vor troslare).
Og det var et foruroligendesporgsmdl,om vi lader unge og
aldre finde ind i tjenesteni overensstemmelse
med de n6degaver,
Gud vil give dcm, eller om vi presscrdem ind i fastlAstestruk-
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turer.
Men jeg kan blive helt klam ved tanken om, at det blot fuser
ud i en tom to-m8nedersbegejstring.Vi ster til limmelsk regtskab for, hvad vi fik i Manila. FAr det ikke konsekvenserfor
vores menighed,fir det konsekvenserfor os selv. Gud beskytte
os mod os selv.
1 lnder overskriften"Vanskeligesituationer"hcdder dct: "Jesus
L,/ sagdemed rene ord til sine efterfBlgere,at dc mitte vente
modstand-'Har de forfulgt mig, vil de ogsfl forfolge jer' (Joh.
15,20). Disse forudsigelseraf, at de kristnes lidelser bide er
uundg8eligeog har gavnligevirkninger, er altid gflet i opfyldelseogs6 i vor tid. Dcr har varet mange tusinde martyrer. Situationen er stort set den samme i dag."
Nogle kristne oplever sandhedeni disse ord meget konkret,
og det kom ogst til udtryk pl konferencen,bl.a. den aften, som
II.IC Neerskov henvisertil i dct fplgende:
Vidnesbyrdet fra de forfulgte kristne
Dct var berigendeat veeremed i l:usanne i 1974.Det var overvcldende at veeremed til l:usannc II i Manila. 15 8rs udvikling
havdeogs6sat sit prag pi l:usanne II. Ledelsenhavdeladet det
karismatiskcislrt fA en rimelig plads. Allerede lra begyndelsen
blev vi mindet om, at en femtedelaf verdenskristne er karismatikerc, at en fjerdedelaf alle fuldtidsarbejdereer karismatikcre,og
at halvdelenaf alle omvendelseri dag sker gennem karismatikere
(ifOlgedr. David B. Barrett).
En ting, som gjorde serligt indtryk pi mig i Manila var dcn
aften, dc forfulgte kristncs sag var fremme med en
undcrstregningaf, at 65 lande er lukket for traditionel mission,
og her bor ca. halvdelenaf verdensbefolkning.
Prentet i min bevidsthedstflr et enkelt vidnesbyrdom Guds
store omsorg for et lille menneske.Et vidnesbyrdom et menneskcs oplevelse,men fremfort under Andens inspiration.Hvis hver
encste kristen i verden ville vidne si enkelt og sfr grcbet om
Gud, ville vi snart nA til "vcrdensende" med evangeliet.
Det var vor sorte bror fra OgruppenComorcrne. Han var den
forste kristne i sit samfund,og da han Onskedest@rreindsigt for
at kunne vinde sit folk, tog han pi bibclskole.Da han kom tilba-
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ge blev han straks arresteret og anbragt i en cellc, som var si
lille, at han hverken kunne ligge ned eller sidde,og maden,man
gav ham, var radselsfuld.
Vor sorte bror fortsatte:"Jegribte til Gud, at jeg ikke kunne
udholde at stA op dag og nat i mflnedsvisuden at m nogen s@vn.
Si gjordc Gud et mirakel for mig. Jeg fOlte,hvordan cellen blev
forvandlet til den dejligstedobbeltseng.Da de gav mig maden,
kunne jeg ikkc spise den. Det var ris, som var sfl saltet, at det
brrndte i munden. Derfor bad jeg til Gud: 'Giv mig nogct andet
at spise!' Men Gud svarede,at jeg skulle spise det, jeg havde i
hdnden,og nu smagtedet som det lrekrcstemad,jcg nogensinde
havde f6et.
En folkeEfier tre m8nederblev jeg hentet til dornsafsigelse.
domstol, som ikke var lrenge om at forhore mig, gav mig tre
valgmuligheder:Ojcblikkelig henrettelse,livsvarigt fengsel eller
udvisningfra mit land. Jeg kunne ikke vrelge.Jeg havde kone og
ottc born, og jeg ville ogs6gcrne bringe cvangcliettil mine landsmeend.I min ngd faldt jeg pA knc og bad Gud om at vlse mig,
hvad der var hans vilje. Pludseligbegyndtc alle at skrige, at jeg
m6tte vare sindssygog dcrfor burde loslades.Det blev jeg - og
i dag er 170 af mine lanGmrend kristne."
overskriften"Vidnernesintegritet" hcdder det: "Vor
1 lnder
L,l udfordring til andre om at fornirgte sig sclv, til at tagc dercs
kors op og fOlgeKristus vil lyde hul, med mindre dct er flbenlyst,
at vi selv ikke ligger under for selviskergerrighed, uhaderlighed
og begrcrlighed,og at vi lcvcr ct liv i enkclhed, tiltredshcd og
gavmildhed.
Vi sprger over, at kristne oftc er kommet til kort, hvilket vi
ser b8de hos enkcltpersonerog menighedcr."
Om samme sag siger l.eif Rasmussen:
Ilvad mi det koste mig?
I dcn overvreldendemengde af indtryk og ord, som oplagrcdes
cr der et pcri sindet under 10 dagesevangelisationskonfcrence,
spektiv i kaldet til anpart i verdensmission,som pfl en stierk
mide foruroligedeog udfordredemig, og som ogsii nu, nflr [-ausanne II ses i bakspejlet,fortsetter med at ruske op i mig. Det
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var talen om villighed til at pAtagesig de ofre, som forpligtelsen
i evangelietstjenesteindcberer. Det blev slerkt pointeret i foredragene en af de sidste formiddage i Manila og afspejles i flere
passageraf Manila-manifestct.
l:usanne-pagten slflr fast, at vi ikke mfr foregogleos, at verdensevangelisation
er en opgave, der kan varetagesansvarsbevidst, uden at vi m6 bringe ofre. Og i personligevidnesbyrdfra
konferencedeltagerei Manila kom clet p6trrngende sterkt og
konkret ind pi livet af os, hvad det for nogle af Guds folk i vor
tid kan indebare af ofre at vere tro mod kaldet til at bekende
Jesu Kristi navn og ikke gi p5 akkordDa bliver det svert at skubbe de anfagtende og ransagende
sprargsmilfra sig som uvedkommende:"Hvor h6jt prioriterer du
kaldet til at v&re Jesu efterf@lgeri formidlingenaf evangeliettil
dem, der endnu stAr uden for Guds rige? Hvad m6 det koste at
gi ind under forpligtelsentil ikke at holde evangelietsrige gave
for sig selv?"
Nogle af os m6 vedg8,at det egentlig blcv s6 beskremmende
minimalt, hvad vi satsedeaf ofre - bide materielt og cksistentielt
- for evangelietsskyld, og for at andre skulle hore om det eneste
navn, hvori der er frelse for en fortabt menneskeslegt.Ja, det er
faktisk ikke rimeligt overhovedetat bruge ordet "offer" om vort
cngagement.Hverken n8r vi konfronteres med aktuelle forhold
for nutidskristneandre stederpe kloden, eller nflr vi lytter os ind
p3, hvad Bibelen beskriversom normalvilk6r for mennesker,der
er grebet af Kristus. Kan vi som Paulus se leenkerog trrengsler
6bent i mode og tale om ikke at regne vort liv for noget? "Det
har intet vard for mig selv, ntr blot jeg kan fuldcndc mit lob og
den tjeneste,jeg har f8et af Herren Jesus: at vidnc om Guds
n6desevangelium"(Ap.G. 20,24).
Foruroligelsen og udfordringen fra hin formiddag om "Forpligtelseog offer" kommer jeg ikke s5 let om ved. Og mon jeg
skulle vare ene om at have grund til i lasningen af Manila-manifestet at standseop en ekstra gang i selvbesindelse,
hvcr gang
ordet "offer" forekommcr? Jeg tror det ikke. For resten er det
ogs6 manifestetsallersidsteord. Hvis det ffir lov til at sd igen og
med sin efterklang udfordre mange af os til en eksistensjustering, s6 vover jeg at forcstille mig, at det vil satte helt formidable spor i verdensevangeliscringen
i vor tid. Og det ville
bestemt ikke vare ringe.
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T Tvert af Manila-manifestets12 kapitler slutter med et afsnit,
-f1.Ocr er formuleret som en bekcndclse. Kapitlcrnes sidste
afsnit indledes cntcn med ordcne "Vi beklager","Vi bekender"
ellcr "Vi angrcr". Disse bekendelscr i manifestet afspejler et
gennemg6endetrrek ved konferencen.
Om dette siger Ole Lundegaard:
Selvransagelse og tro
En ting vcd konferencen,som jeg isrr haftedc mig ved, var den
ydmyghed,der generelt kom til udtryk i foredrageneog i mange
vidnesbyrdi plenum og seminarer.Denne ydmyghedskinner klart
igennem i Manila-manifestet,isrr i mangeaf manifestets"bekendelser". Konferencen var i haj grad praget af selvransagelse
og
afstandtagenfra den triumfalisme,der alt for ofte har kcndetegnet kirken, men som stemmersi dirligt overensmed dens Herre.
I en tid, hvor mennesker i hojere og hojere grad blivcr ofre for
politiske, 6konomiske og rcligigse magtudovere,der hver tjencr
deresegen sag,er det godt, at de evangelikalekirker slSr fast, at
vor opgave alene er at fglge Jesus Kristus, vor Herre, som var
tjener og ikke magtudgver, som ofrede sig og ikke tjente sin
egen sag.
Mange vidnesbyrd fra personer, der trods dcres fattigdom
ofrede det lidt, de havde, for at kunne tjene deres medmennesker, var en stor udfordring til os i den rige del af verden, der
ofte klamrer os til vore besiddelserfrem for at klamre os til
evangeliet.
Mcn lige sfr giredeligsom denne ydmyghedog selvransagelse
fra den rige del af kirken var, var det, at man ikke blev st6ende
cler. Seh'ransagelse
kan somme tidcr blive til lutter sehynk og
kan virke lammende for fornyelse.Det blev ikke resultatet af
l,ausanne lMelvransagelsen var forenet med en stacrk tro p5
evangelietssandhedog dets uovervindeligekraft, n6r det lyder og
levesi helc dets fflde. Netop dette onske om at tjene hcle evangelietssag og ikke kun vore egne "saer-evangelier",
der udskiller
cnkelte dele som saerlig"evangeliske",er udtryk for et positivt
udsyn.En sfrdanholdning giver mulighed for en frugtbar Okumenisk samtale.Denne samtalefOlerjeg mig udfordret til at tage op
for Kristi missions sk1ld.
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Manila-manifestet
Introduktion ved Kai Kjar-Hansen
Som ethvcrt andct konferencedokument er Manila-manifcstet
ikke faldet ned fra himlen. Og det er blevet til i flere omgange.
1?/r konferencenog p6 baggrundaf de konfercnce-forcdrag,som
da foreld i skriftlig form, lavedeJohn Stott et forste udkast. {}rder konfercncenudfardigedeen komite en anden udgavepfl baggrund af Stotts forarbejde.Denne anden udgaveblev omdelt til
konferencensdeltagcre,som si kunne give kritiske bemrerkninger
til komiteen, hvilket bl.a. dcn danske delegation gjorde. Efter
nogle hirde arbejdsdageog -nettcr for komiteen kunne tredjcudgaven forelcgges for forsamlingen den sidstc dag i Manila.
Den tredjc udgave udgor det endcligeManila-manifest.
John Stott har i dctte forlob veret centralt placeret. I 1974
var han ogs6 "arkitekten" bag l-ausanne-pagten.I et intcrview
udtaler Stott: "Det at skrive cn bog eller lave et manifcst er vist
det nrcrmcsteen mand kan komme det at fode et barn".
Manila-manifesteter et supplementtil l:usannc-pagten, ikke
en erstatninghcrfor. NAr man trenker p8 alle de synspunkter,der
skal tagcs hensyn til, n8r et sidant dokumenr skal faerdigg@rcs,
kan allc ikke vare lige begejstredefor alt i manifcstet. Nogle
synes,at man p6 vissepunkter er g5e1for vidt, andre, at man p3
de samme punkter ikke er giet vidt nok.
Stott udtaler, at det har beriget hans liv og kristnc erkendelse
at lytte til, hvad andre siger i cn s6dan proces. Dcn gcnsidige
lytten er berigende.Ogs6 pE en anden m6de vil han gcrne lyrte:
Han vil lytte til Skriften og samtidiglytte til dcn modcrnc verden
og s3 fors6ge at krede dem sammen. Et nggleord findcr han i
dcnne sammenhang i Jakobsbrevet:"Enhver skal vare snar til at
horc, sen til at tale, sen til vrede"(1,19).
Det nrere forhold mellcm evangelisationog kirkens sociale
ansvarer bctonet i manifestet.Mcllem karismatiskcog ikke-karismatiskesynspunkterer der forsogt en afbalanceretudtalclsc,som
viscr, at beggegrupperingcr har hjemstedsrctindcn for l-ausanne-bevrcgelsen.Mcd de sprendingersom dct nu engang indebcrer - og de kom ogs8 frem ved Manila-m@det.Endclig tales
der om samarbejdemcllem evangclikalekristne. I en dansk sammenhang vil nogle,der er tilsluttet den danskeLausanne-gruppc,
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undcrstrege,at de opfatter Lausanne-bevaegelsen
som et forum
pi ledcrpian. Men alt er nok ikke klaret dermcd.
Manila-manifestetforsogcr at fastholdekonferencensdeltagere
p6, hvad Manila-modetnu enganggik ud pi. Det forsggervidcre
at delagtiggorcandre evangelikalekristne, som ikke var med, i
konferencensindhold. Endelig henvenderdokumentet sig til andre kristne - ogsi til dem, der ellers ikke identificerersig med
Lausanne-beveegelsen
som s6dan.
Selvom Manila-manifestetikke er faldct ned fra himlen. har
dst en s6dan kvalitet, at det kan virke stimulerendcpi alle tre
grupper og fastholde missionsforpligtelsen,
dcn nemlig, at forklnde Kristus for alle folkeslag,indtil han kommer.

OJ

Manila-manifestet
Et kald til hele kirken til at bringe hcle evangeliettil helc verden.
Introduktion
I juli 1974afholdtesden Internationalekonferenceom Vcrdensevangelisationi lausanne, Schweiz,og Lausanne-pagtenbiev udsendt. I juli 1989 modtes vi mere end 3000 med samme formAl
fra omkring 170 lande, og vi har udsendt Manila-manifestet.Vi
er taknemligefor dcn modtagelse,vi har fEet af vore filippinske
brgdre og s6stre.
I lgbet af de femten frr, som er gflct mcllem de to konferencer,
er der blevet afholdt mindre konsultationer om emner som ft
"Evangelie
t og kulturlivet", "Evangelisationog socialtansvar","En
enkel livsstil", "Helliginden" og "Omvendelse".Disse moder og
rapporterne fra dem har bidragettil en afklaring af Lausanne-bevregelsensovervejelseraf dissesporgsm8l.
Et "manifest"er en offentlig erklaring om overbevisninger,intentioner og motiver. Manila-manifestcttager de to tcmaer fra konfercncenop: "Forkynd Kristus indtil han kommer" og "Et kald til
hele kirken om at bringe hele evangeliettil hele verden".Manifestcts forste del best5r af 21 knapt formuleredeteser. Dets andcn
del udfoldcr dissei 12 afsnit, som sammenmed Lausannc-paglcn
anbefalestil studium og handling.

21 teser
1. Vi er overbevistom, at vi fortsat er forpligtct pE l.ausannepagtensom grundlagfor vort samarbejdei lausanne-bcvregclsen.
2. Yi er ovcrbevistom, at Gud i Det gamle og Dct nye Testamentesskrifter har givet os en autoritativAbenbaringaf sig
selv og sin viljc, sine frelscshandlinger
og dercs betydning,og
sit mandat til mission.
3. Vi er overbevistom, at evangelieter Guds blivendebudskab
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til verden, og det cr vor agt at forsvare,forkande og ieve det
ud.
4. Vi er overbevistom, at om end menncsketer skabt i Guds
billede, er det ikke dcsto mindre syndigt,skyldigt og fortabt
udcn Kristus, og at denne sandheder en npdvcndig forudsaetningfor cvangeliet.
5. Vi er overbevistom, at historiensJesusog herlighedensKristus er sammeperson, og at denne Jcsus Krlstus er helt igennem enesttende;for han alene er den inkarneredcGud, vor
forsoner, dodensbesejrerog dcn kommende dommsr.
6. Vi er overbcvistom, at JesusKristus p6 korsct tog vor plads,
bar vore synder og dode vor dod; og at Gud alcne af den
grund frit tilgiver dem, som bringes til omvendelseog tro pi
ham.
7. Vi er overbevistom, at andre religioner og ideologicrikke er
alternative veje til Gud, og at menneskeligreligipsitet,med
mindre den er gcnlost af Kristus, ikke forer til Gud, mcn til
dom; for Kristus er dcn enestevej.
8. Vi er overbevistom, at vi pi en synligmide skal dcmonsrrcre
Guds krcrlighedved at vise omsorg for dem, som er berovet
retfaerdighed,vrerdighcd,mad og bolig.
9. Vi er overbevistom, at forklndclscn af Guds rigc mcd retferdighed og fred krever fordommelseaf enhver form for
uretferdighed og undcrtrykkelse,b6de hvor den stammer fra
enkeltpersonerog fra samfundssystcmer;
vi vil ikkc vigc tilbage for at aflrgge dettc profctiske vidncsbyrd.
10.Vi er overbcvist om, at Helligflndensvidnesbyrdom Kristus
er absolut nodvcndigt for evangelisation,og at hverkcn ny
foclseleller nyt liv er muligt udcn hans ovcrnaturligegerning.
11.Vi cr overbcvistom, at dndeligkamp krever Andeligevdbcn,
og at vi b6de mi predike ordet i Andcns kraft og konstant
bede om, at vi m5 fA del i Kristi sejr ovcr ondskabensmagter
og myndigheder.
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12.Vi er overbevistom, at Gud har overdragct hcle kirken og
hver enkelt kristen det hverv at gore Kristus kcndt i hele
verden; vi lenges efter at se alle lagfolk og ordineredc sat i
gang med og uddannet til dennc opgave.
13. Vi er overbcvist om, at vi, som hevder at vaere lcmmer pt
Krlsti lcgeme, i vort fallesskab mA overskride dc skel, der
s&tles af race, kpn og klasse.
14.Vi er overbevistom, at Anctensgaver er givct til hele Guds
folk, kvinder og mand, og at deressamarbejdeom evangelisation mA modtagcsmed glede.
15. Vi er overbevistom, dt vi, der forkynder evangcliet,mi leve
det ud i et liv i hellighedog kacrlighed;elicrs vil vort vidnesbyrd miste sin troverdighed.
16.Vi er overbevistom, at enhver kristen menighedmi 6bne sig
mod sit lokalsamfund med evangcliserende
vidnctjcnesteog
menneskeligomsorg.
17.Vi er overbevistom, at det er bydcndenodvendigt,at kirker,
missionsselskaberog andre kristne organisatkrncr arbcjdcr
sammen om evangelisationog socialt arbejdc,og at de alst8r
fra konkurrence og undgir ovcrlapning.
18.Vi er overbevistom, at vi har pligt til at studeredct samfund,
vi lever i, for at kunnc forst8 dets strukturcr, vairdier og
behov med hcnblik pi at udvikle en mcningsfuld missionsstrategi.
19.Vi er overbevistom, at verdenscvangelisation
er prcsscrende,
og at dct er muligt at nfl dc [olk, som endnu ikke er nflet.
Derfor setter vi os for, at vi i det sidste 6rti i det tyvende
drhundredevii give os selv til dissc opgaver med fornyct beslutsomhed.
20. Vi er overbevistom, at vi mE visc solidaritet med dcm, som
lider for cvangeliet,og vi vil soge at forbcrcde os selv pi dcn
samme situation. Vi vil ogsi arbejde for religios og politisk
frihed overalt.
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2I.Yi er overbevistom, at Gud kalder hele kirkcn til at bringe
hele evangeliettil hele verdcn. Det er derfor vor faste bcslutning, at vi vil forkynde det trofast, indtrengende og opofrende, indtil han kommer.
A. Hele evangeliet
Evangeliet er de gode nyheder om Guds frelse fra ondskabens
magter, om oprettelsen af hans evige rige og om hans cndelige
sejr over alt, som saettersig op mod hans vilje. I sin kcrlighed
besluttedeGud at gOredette, fOr verden blev til, og han virkeliggjorde sin frelsesplanfor at bcfri os fra synden,dpdcn og dommcn ved vor Herre Jesu Kristi dgd. Det cr Kristus, som frigor os
og forencr os i sit genlpstefrellesskab.
l. Menneskets ngd
Vi er forpligtet til at preedikehele evangeliet,det vil sige evangelict i hele dets fylde. For at kunne dctte mA vi forst6, hvorfor
menncsker har brug for dct.
Hvert enkelt menneskehar en iboende verdighcd og vrerdi,
fordi det er skabt i Guds billede til at kende,elske og tjene ham.
N{en pi grund af syndener hver enestedel af deresmenncskelighed blcvet forvrrcnget.Menncskenecr blcvet sclvkrcdsendc,selviske oprgrere, som ikke elskcr Gud og dcrcs nrcstc, som de
burde. Som konsekvensheraf er de blevct fremmcdgjortebSde
over for deres skaber og for resten af hans skabervrerk,hvilket
er dcn grundlreggendc6rsagtil den smerte,rodloshedog ensomhed, som si mange menncskerlidcr undcr i dag. Syndcngiver sig
ogs8 tit udslag i samfundsncdbrydende
adfard, i grov udbytning
af andre og i en rovdrift p8 jordens ressourcer,som Gud har
gjort mcnneskenetil sine forvaltcre af. Menneskehedener skyldig, uden undskyldning,og befinder sig pfl den brede vej, som
forer til fortabelsen.
Selvom Guds billedc i menneskcter blevet fordnrvct, er mcnnesket stadig i stand til at have indbyrdcsrelarioner bestemt af
karlighcd, til at udfore aedle handlinger og til at frembringe
smuk kunst. Og dog er selv det fineste,mennssketkan udrette,
hiblOst ufuldkomment og kan umuligt kvalificcre nogcn til at
traedeind i Guds n?erv&r.Menncsket cr ogs6 et endcligtvaesen,
mcn Sndelige Ovclscr, meditation og sclvsuggestionkan hgjst
lindrc dets nod; dct kan ikke udrette noget over for syndens,
skyldensog dommcnsdystrevirkclighed.Ej heller kan mcnneske-
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lig religion eller menneskeligretfardighed - si lidt som politiske
cllcr socialeprogrammer- frelse menncsker.Selv-frelseaf enhvcr
slagscr umulig. Overladt til sig selv er mennesketevigt fortabt.
Derfor undsiger vi falske evangelier,som forneegtermenneskets synd, Guds dom, Jesu Kristi guddommclighedog inkarnalion og korsets og opstandelsensngdvendighed.Vi afviser ogs6
"evangelier",som bagatelliserersyndenog forveksler Guds n6de
med mennesketsegne anstrengelser.Vi bekender,at vi selv undertiden har banaliscretevangeliet.Men det er vor faste beslutning, at vi i vor evangeliseringvil huske Guds radikale diagnose
og hans lige sfi radikale lrcgemiddel.
2. Gode nyheder for vor tid
Vi gleder os over, at den levende Gud ikke overlod os til vor
fortabthed og fortvivlelse.I sin karlighed s@grehan os i Jesus
Kristus for at redde og genskabeos. De gode nyhcder fokuscrer
s8ledespf, Jesu historiske person, som kom og forkyndte Guds
rige og levede et liv i ydmyg tjeneste,som dgde for os og blcv
giort til synd og en forbandelsei vort sted,og som Gud vedkendte sig ved at oprejse ham fra de dgde. Dem, der omvcnder sig og
tror pfr Kristus, lader Gud 16 del i den nye skabelse.Han givcr
os nyt liv, hvilket betyder tilgivelscaf vore synder og hans Ands
iboende,forvandlendekraft. Han byder os indenfor i sit nye samfund af folk af alle racer, nationer og kulturer. Og han lover os,
at en dag vil vi komme ind i hans nye verden, hvor der ingcn
ondskabskal vere, hvor naturen skal vere forlost, og hvor Gud
vil herske for evigt.
Disse gode nyhederskal frimodigt forkyndes,overalt hvor det
er muligt - i kirken og uden for kirken, i radio og fiernsyn,i fri
luft; for det er en Cuds kraft tit frelse,og vi er forpligtet til at
gore det kendt. I vor pradiken mA vi redeligtforkyndcsandheden, som Gud har Ebenbareti Bibclen,og strebc eftor at relatcrc den til vor egen kontekst.
Vi er ogsSoverbevistom, at apologetik,nemlig nflr man "forsvarcrog begrunderevangeliet"(Fil. 1,7),er uloscligtforbundct
med den bibelske forstflclseaf missionog er af veDscntlig
bctydning for et virkningsfuldtvidncsbyrdi vor modcrne vcrden. Paulus "raesonnercde"med mcnncskcl ud fra skriftcrne mcd dct
form8l at "overbevise"dcm om evangelictssandhed.Dct mA vi
ogsi gore. Ja, alle kristne burde vere rede til at forsvaredct hib,
som er i dem (1. Pet. 3,15).Igcn er vi blcvct konfronteretmcd
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Lukas' fremhavelse af, at evangeliet er godt nyt for cie fattige
(Luk. 4,18; 6,2O;7,22),og vi har spurgt os selv, hvad dct betyder
for flertallet af verdensbefolkning, som lever i fattigdom, lidelse
eller undcrtrykkelse.Vi er blevet mindet om, ar loven og profcterne sSvelsom Jesu lrere og virke betoner Gucls omsorg for
de materielt fattige og vor pligt til at forsvare dem og vise omsorg for dcm. Skriften taler ogsi om de indeligt fatrige,som kun
venter barmhjcrtighedaf ham. Evangelietkommer som godt nyt
for beggegruppcr. De Endeligtfattige, som uansetderes okonomiske omstrendighcderydmygersig for Gud, modtagerved troen
frelsens frie gave.
Anden vej til Guds rige gives ikke for nogen. De materielt
fattige og magreslosehnder i tilgift ny vcrdighed som Guds born
og kerlighed fra brodre og sostre, som samlncn med dem vil
krempe for deres befrielsefra alt, hvad der nedvarcligerog undertrykker dem.
Vi angrer, dersom vi har forsomt at forkynde noget af Guds
sandhedi Skriften, og vi cr fast beslurtedep6, at vi b6de vil forlrynde og forsvare den. Vi angrer ogs6, at vi undertidcn har vist
ligegldighed ovcr for de fattigessituation og forkarlighecl for de
rige, og det er vor faste beslurningat folge Jcsus i forklndelsen
af de godc nyheder for alle menneskerb8de i ord og handling.
3. Jesus Kristus som den enestiende
Vi er kaldet til at forkynde Kristus i cn vcrden, som bliver mere
og mere pluralistisk.Gamle religioncr dukker attcr frcm, og nyc
kommer til. I dct f@rsteArhundredevar der ogs6 mange "gr.ldsr,,
og mange "herrer" (1. Kor. 8,5). Alligcvel frcmhrevedeaposrlene
frimodigt Kristi enestienclc,absolut n@dvcndige
og centraleplads.
Vi m6 gore det samme.
Eftersom mcnncsketer skabt i Guds billcde og i skabervarket
ser spor af dcts skaber, indehoider religionernc undertidcn clementer af sandhedog skonhed.De er imidlertidikkc alternativc
evangelicr.Fordi mcnnesketer syndigt og "hclc verclcner i dcn
Ondes vold" (1. Joh. 5,19), har selv rcligioscmcnncskerbchov
for Kristi forl@sning.Derfor har vi ingen bcmynciigelse
til ar sige,
at frelse kan findes uden for Kristus eller uden en utvetydig
modtagelscaf hans vrerk ved troen.
Det er undcrtidcn bievet haevdet,at jodcrne i kralr af Guds
pagt med Atlraham ikke behgver at anerkendeJesussom dcres
Mcssias. Det er vor overbevisning,at dc behgver ham ligc sfl
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meget som alle andre, og at det ikke blot ville vere en form for
antisemitisme,men ogsi troloshed over for Kristus at afuige fra
deJ nytestamentligemgnster at bringe evangeliettil 'jode forst
...". Vi tager derfor afstandfra den p8stand,at joderne har deres
cgen pagt, som g0r tro p6 Jesusunodvendig.
Det, som forener os, er vor falles overbevisningom Jesus
Kristus. Vi bekender ham som Guds evige SOn,som blev sandt
menneske,samtidig med at han forblev sand Gud, som var vor
stedfortrrederpi korset, hvor han bar vore syndcr og dpde vor
dod og ombyttedevor urerferdighed mcd sin retfardighed, som
opstod sejrrig i et forvandlet legeme,og som vil komme igen i
herlighed for at domme verden. Han alene er den inkarnerede
S@n,Frelseren,H-errenog Dommeren, og han alenc er sammen
mcd Fadcren og AnOen vardig til alle menneskerstilbedelse,rro
og lydighed.Dcr er kun 6t evangclium,fordi der kun cr 6n Kris_
tus, som p3 grund af sin dOd og opstandelseselv cr den encste
vej til frelse.Vi afuiserderfor b6de den relativisme,som bstragter
alle religioner og Sndetige@velscrsom lige vardige og grylctige
veje til Gud, ligcsom vi afuiser den synkrctismc,som prpver at
blande tro p6 Kristus med andre religioner.
Da Gud har ophojet Jesus,for at alle skulle bOjesig lor ham,
er dette ogsi vort pnske. Drevet af Ikisri kerlighcd m6 vi adlyde
Kristi befaling og elske hans fortabte f6r, men vi er iser drcvet
af "skinsyge"for hans hellige navn, og vi ltengcseflcr at se ham
modtageden rere og herlighed,som tilkommer ham.
Den holdning, som vi har incltagetover for tilhrengereaf an_
dre religioner, har undertiden veret preget af uvidcnhed,arro_
gan_ce,
manglcnderespekt,ja, ligefrem fiendtlighcd.Dctre angrer
vi. Vi er imidlertid fast beslurtedcpe - i alle aspckter af vort
cvangeliserende
arbcjde,heri indbefattctdialogmcd andrc religio_
ner - at frembaercet positivt og kompromisl@stvidncsbyrdom
vor Herre som den enestaende,bide i sit liv og i sin dod og
opstandclse.
4. Evangeliet og socialt ansvar.
Dct autentiskeevangeliummA blive synligt i mrenclsog kvindcrs
forvandlcde liv. Samtidig med, at vi forkynder Guds larlighed,
md vi selv vere engagcreti en karlighedenstjencsre,og samtiOig
med, at vi prrdiker Guds rige, mA vi vrere iorpligte<Jep3 deti
krav om retferdighed og fred.
Eftersom vort hovcdanliggende
er evangcliet,kommer evange_
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liseringi forste rrekke, for at allc mcnneskerkan t5 mulighed for
at modtageJesusKristus som Herre og Frelser.Men Jesusnojedes ikke med at forkynde Guds rige, han demonstreredeogsfl
dets komme med barmhjertigheds-og undcrgerninger.Vi er i dag
ogsS kaldede til at forkynde Guds rige i ord og gerninger. Ydmygt skal vi predike og undervise,tage os af de syge, give de
sultne at spise,have omsorg for de fangne,hjrlpe de underprivilcgcrede og handicappede,udfri de undcrtrykte. Mcns vi erkcnder, at de Andeligegaver,at kald og sammenhaenge
er forskellige,
er vi samtidigoverbevisteom, at gode nyhederog gode gerninger
cr uadskillelige.
Forkyndclsenaf Guds rige kraver nodvendigvisprofetisk fordommelseaf alt, som er uforeneligt med det. Blandt dc onder, vi
vold,
s@rgerover, er dcstruktiv vold, herunder institut.ionaliscret
politisk korruption, enhver form for udbytning af mcnneskcrog
af jorden, undermincring af familien, fri abort, narkotikahandel,
tilsidesrettclseaf menneskcrettigheder.I vor bekymring for de
fattige er vi ogsi foruroligedeover galdsbyrdcni to tredjedcleaf
verden. Vi mener ogs6,det er en skrndscl, at millioner af mcnnesker, som barer Guds billede, som vi sclv gOr, levcr undor
umenneskelige
forhold.
\ror stAcnde forpligtelse til social handling sklldcs ikke en
forvcksling af Guds rigc med et kristiani"serctsamfund. Den er
snarcreen erkendelseaf, at evangeliethar uomgrcngclige
sociale
implikationcr. Sand mission kan ikke skilles fra inkarnationsn.
Man mi mcd ydmyghed gi ind i andre menncskerstilveerelse,
idcntificeresig med dcres socialevirkelighcd,dercssorg og lidclse
og deres kamp for retferdighed mod undertrykkendc magter.
Dctte kan ikke gores udcn personligeofre.
Vi angrer, at vi har vaeretsncversyncdei vort virke og i vor
vision, og at dette oftc har afholdt os fra at forkandeJcsusKristus som Hcrre over alt liv, personligt og offcntligt, lokalt og
globalt. Vi cr fast besiuttedep3 at adlydehans bcfaling om forst
at soge Guds rigc og hans retfardighed (Matt. 6,33).

l1

B. Ilele kirken
Hele evangeliet skal forkyndes af hele kirken. Hele Guds folk er
kaldet til at tage del i den opgave.Men uden Guds hellige And
vil alle vore anstrengelservrre forgaves.
5. Gud som evangelist
Skrifterne viser os, at det forst og fremmest er Gud, som er
evangelisten.For Guds And er sandhedens,kacrlighedens,
hellighedensog kraftens And, og evangeliseringer umulig uden ham.
Det er ham, der salver budbringeren,bckrefter ordet, bcreder
tilhoreren, overbevisersynderen,opiyscr de blinde, giver de d6tde
liv, satter os i stand til at omvendeos og tro, forener os i Kristi
legeme,forvisseros om, at vi er Guds born, lcder os, sfl vi kommer til at ligne Kristus i vor vrremide og tjenesteog senderos
derefter ud for at vere Kristi vidner. I alt dette er Helligindcns
hovedopgaveat herliggore JesusKristus ved at visc ham for os
og lade ham vinde skikkelsei os.
Al evangeliseringindebrrer 8ndelig kamp mod ondskabens
magter og myndigheder.^Ogher kan kun Andeligev6ben udrette
noget, isar Ordet og AnOen sammen med bgn. Vi opforclrer
derfor alle kristne til at vrre udholdendei deres bon bidc for
kirkens fornyelseog for verdensevangeliscring.
Enhver sand omvendelseindcbrereren konfrontation af magter, hvori Jesu Kristi enesteendeautoritet demonstreres.Dcr
findes ikke noget stprre mirakel end dette, hvorved dcn trocnde
udfries fra traldom under Satanog synd,frygt og tomhed, m@rke
og d@d.
Selvom Jesu undergerningervar noget serligt, fordi de var
tegn pfl hans messianitetog en foregribelseaf hans fuldkomne
rige, hvor hcle naturen vil vare ham underlagt,sfl tilkommcr dst
ikke os at sette grenser for den levendeskabcr i dag. Vi forkaster bide den skepticisme,som benregtcr mirakler, og dcn
formastelighed,som forlangcr dcm, bide den frygtsomhcd,som
viger tilbage for Andens fylde, og den triumfalisme, som viger
tilbage for svagheden,hvori Kristi magt fuldkommes.
Vi angrer alle selvsikreforsOgp6 enten at evangeliserei egen
kraft eller at give Hellig8ndendiktater. Vi er fast besluttet pe i
fremtiden ikke at "bedrgve"eller "udslukke"Andcn, mcn dcrimod
at soge at udbrede de gode nyhedcr "i kraft og i HelligAnd og
fuld vished" (1. Tess. 1,5).
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6. De menneskelige vidner
Som evangelistgiver Gud sit folk det privilegium at vrre hans
"medarbejdere"(2. Kor. 6,1). For selvom vi ikke kan vidne uden
ham, vrlger han normalt at vidne gcnnem os. Det er kun nogle,
han kalder til at vrre evangelister,missionarer eller prester,
men han kalder hele sin menighedog hvcrt medlcm af dcn til at
vrere hans vidner. Presternes og lrrernes srrlige opgave er at
lede Guds folk (laos) til modenhed(Kol. 1,28)og at udruste dem
til tjenestc (Ef. 4,11-12). Presterne m6 ikke tage monopol pi
tjenesterne,men skal i stedet sorge for, at de for@ges,vcd at
opmuntre andre til at bruge deres gaver og ved at oplrre disciple til at gore andre til disciple.Prasternesdominansover liegfolket har veret et stort onde i kirkens historie. Den berover
b6dc legfolket og prrcsternederesgudvillederoller, overbebyrder
praesterne, svakker kirken og hindrer evangeliets udbredelse.
Dertil kommer, at det er helt ubibelsk. Derfor vil vi, som i 6rhundreder har havdet "det almindeligeprastedgrmme",nu ogsi
insisterept alle de troendestjcneste.
Det er med taknemlighed,vi anerkcnder, at born og unge
heriger menighedensgudstjcnesteog mission med deres begejstring og tro. Vi mi lrre dem at evangelisereog oplere andre,
s6 at de kan nfl deres egen gencration for Kristus.
Gud skabte mandcn sivel som kvinden til i samme grad at
vere brerere af hans billede (1, Mos. 1,,26-21),har^racceptcrer
clem pi lige fod i Kristus (Gal. 3,28) og udgOdsin And over alt
k@d,sonner sflvel som dOtre (Ap.G. 2,17-18). Da HclligAnden
ydermere tildeler kvindcr sivcl som mzend sine gaver, mt dcr
gives kvinder mulighedcr for at gOre brug af dercs gavcr. Vi
glaederos over dcn fremtredendc indsats,dc har ydct i mlssionens historie, og er overbevistom, a[ Gud kaldcr kvinder til
lignenderoller i dag. Selvomvi ikke er fuldt ud enige om, hvilke
opgaverde kan pfltagesig, er vi enigc om, at Gud gnsker, at
mand og kvindcr i fellesskab skal tage dcl i verdcnsevangelisation. Der mA derfor tilvejebringespasscndeuddannelsefor begge
grupper.
Lrcgfolketsvidnesbyrd,bide mands og lorinders,sker ikke blot
gennem den lokale menighed(se afsnit 8), men gennem vonskaber, i hjemmet og p6 arbejdspladsen.Selv de, dcr cr hjcmlose
eller arbejdslose,har del i kaldet til at vierc vidner.
Vort fgrste ansvar er at vidne for dcm, der allercde er vore
venner, slegtninge, naboer og kolleger. Evangeliseringud fra
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hjemmet er ogsl naturlig, blde for egtepar og for ugifte. Ikke
blot bQr et kristent hjem vare en anbefalingaf Guds normer for
aegteskab,sex og familieliv og frcmbyde en oase med kerlighed
og fred for mennesker,som har det ondt; men naboer, som aldrig ville sette deres ben i en kirke, f@lersig almindeligvisgodt
tilpas i et hjem, selv ntr der bliver talt om evangeliet.
Et andet sted, hvor lagfolkets vidnesbyrd kan aflegges, er
arbejdspladsen.Her tilbringer de fleste kristne en tredjcdel af
dognet, og arbejdet er et guddommeligt kald De kristne ka,n
v&re et vidnesbyrd om Kristus med dercs ord, med deres flid,
aerlighedog hensynsfuldhed,med deres nidkarhed for retferdighed pt arbejdspladsen,og isrer hvis andre af deres arbejdes kvalitet kan se, at det er gjort til Guds ere.
Vi angrer, at vi ogst har vrret med til at hindre legfolket,
iser kvindcr og unge mennesker,i at tjene. Dct er vort forset
for fremtiden at opmuntre alle Kristi efterfolgere til at indtage
deres plads, retmrssigt og naturligt, som hans vidner. For sand
cvangeliseringkommer fra et hjerte, som flyder over a[ krerlighed
til Kristus. Evangeliseringtilkommer derfor hele hans folk uden
undtagelse.
7. Vidnernes integritet
Intet er en bedre anbefalingaf evangelietend et forvandlet liv,
og intet bringer det i den grad i vanry som uoverensstemmelse
mellem ord og handling.Vi er blevet pAlagtat levc pi en mfldc,
som er Kristi evangeliumvrerdigt,ja, endog at v&re en pryd for
det ved forBge dets skgnhed ved hellig livsforelse.
For den verden, som betragter os, sggcr med rettc eftcr beviser, der kan godtg6rede p6stande,som Kristi disciplefremsatter om ham. Vor integritet er et sidant kraftigt bevis.
Vor forkyndclse af, at Kristus dode for at fere os til Gud,
appellerertil mennesker,som indcligt sct er tgrstige;men de vil
ikke tro os, hvis vorc liv ikke vidner om, at vi sclv kender den
levcndeGud, cller hvis vor offentligegudsdyrkelscmanglervirkeligheGforbindelseog relevans.
Vort budskab om, at Kristus bringer forsoning til mennesker,
som er lender, bliver forst trovaerdigt,nir man ser, at vi elsker
og tilgiver hinanden, at vi tjcner andre i ydmyghed,og at vi er
villige til at ofre noget for at rekke vor hjalp til de npdlidende
uden for vor egen kreds.
Vor udfordring til andre om at fornegte sig sclv, til at tage

74

deres kors op og fOlge Kristus vil lyde hul, med mindre det er
flbenlyst, at vi selv ikke ligger under for selvisk eergerrighed,
uhrederlighedog begerlighed, og at vi lever et [v i cnkelhed,
tilfredshed og gavmildhed.
Vi sgrgcr over, at kristne her ofte er kommet til kort, hvilket
vi ser bAde hos enkeltpersonerog menigheder:materiel gridighed, professionelstolthed og rivalisering,konkurrence i kristent
arbejde, skinsygeover for yngre ledere, en nedladendeholdning
hos missionrrer, mangel pt gensidigansvarlighed,tabet af kristne
normer for seksuallivetog diskriminationpA grund af race,social
status og kgn. Det er verdslighedat lade den fremherskende
kultur undergrave kirken, i stedet for at kirken udfordrer og
forvandler kulturen. Vi skammeros dybt over de gange,hvor vi
bide som enkeltpersonerog i vore menighederhar bckcndt Kristus i ord, men fornaegtetham i gerning. Denne mangel pl sammenhreng bergver vort vidnesbyrddets trovrerdighcd.Vi erkender, at vi stadigvrekhar kampe og nederlag.Men vi er ogs6 fast
besluttet p6 ved Guds nide at strabe efter integriter hos os sclv
og i kirken.
8. Den lokale menighed
Enhver kristen mcnigheder er lokalt udtryk for Kristi legemeog
har sammeansvar.Den er bide "ct hclligt prresteskab",der bringer Gud Sndeligetilbedelsesofre,og "ct helligt folk", der skal
forklnde hans guddomskraft(1. Pet. 2,5.9).Menighedener s6ledes b8de ct tilbedende og et vidnende fellesskab, samlct og
spredt, kaldet og sendt. Tilbedelseog vidncsbyrder uadskillige.
Vi tror, at den lokale menighedsprimare ansvarcr at udbrede evangeliet.Skriftcn antyder denne rekkefolge: "vort evangelium kom ... til jcr" og dernaest:"fra jcr har Herrens ord lydt
vidt ud" (1. Tess.1,5.8). P5 denne mfldc skabcr evangelicrden
monighed,som udbrederevangeliet,som skaber flcre menighcder
i en fortsat keedereaktion.Dette larcs ikke blot af Skriften. det
bckreftes ogsi af strategien.Hver enkel lokal menighed m6, s6
langt dcn har ressourcertil det, evangelisercdet omrflde, som
den ligger i.
Vi anbefalerhver menighedregelmaessigt
at studere ikke blot
dens egen medlemsskareog aktiviteter, mcn dcns lokalsamfund
for at udvikle passendemissionsstrategier.
Medlemmernekunne
ft beslutte at organiserehusbesogi hcle deres omrflde, at evangeliserede steder,hvor menneskersamlss,at arrangereen rrckke
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evangeliserendc
moder, forcdrag eller koncerter, at arbejdesammen med de fattige for at sanereen lokal slum ellcr at starte en
ny menighed i en naboby eller et tilstodendeomr6de. Samtidig
m6 de ikke glemme kirkens globale opgave. En menighed,som
sender missionarer ud, m6 ikke forsomme sit eget lokalomrSde,
og en menighed,som cvangelisererhjemme, mA ikke ignorere
rcsten af verden.
I alt dctte bor hver menighedog hvert kirkesamfund,hvor det
er muligt, arbcjdesammenmed andrc, idet de sogcr at vende den
Menigkonkurrencetnd, som mttte findes,til en samarbejdsflnd.
hedernebor ogst arbejdesammenmed andre kristne organisationer, is&r hvor det drejer sig om evangelisering,
oplaeringog samfundstjeneste;for stdanne organisationerer en dcl af Kristi legeme og er i besiddelseaf vardifuld vidcn, som menighedcn kan
drage stor nytte af.
Guds hensigt med mcnighedener, at den skal vere et tcgn
pA hans rige, en antydningaf, hvordan et menneskeligtsamfund
ser ud, n6r det er underlagt hans retfardigheds og freds herredomme. Hvad der galder for enkcltpersoner,gelder ogsi for
menigheder,at evangelietm6 giveskop, hvis dct skal kommunikeres effektivt. Det er gennemvor krrlighcd til hinanden,at den
usynligeGud dbenbarersig i dag (1. Joh. 4,12), isrr hvor vort
fcllesskab kommer til udtryk i sm8 grupper, og nlr dct ovorskridcr de skranker, race, social position, kran og aldcr satter, og
som andre steder deler mennesker.
Vi beklagerdybt, at mangeaf vore menighcderer indadvendte,
mere optaget af selvopretboldelseend af mission, merc interesseret i menighedsaktiviterend i vidnetjeneste.Vi er fast bcsluttede p6 at gore vore menighederudadrettede,si de hele tiden kan
bestriebesig p6 at nt lengere ud, idct Herren dagligt f@jcrnogle
til, som lader sig frelse (Ap.G. 2,47).
9. Samarbejde om evangelisation
Evangelisationog enhed er tet forbundet i Det nyc Testamente.
Jesusbad om, at hans folks enhed mfltte afspejlehans cgen enhed med Faderen, for at verden m6tte tro pi ham (Joh.
11,20.21), og Paulus formancde filipperne til "mcd 6n sjrel at
stridesammenfor troen pE evangelict"(Fil. 1,27).Som kontrast
til denne bibelskcvision md vi skammeos over den mistanksomsporgsmil,
hed og rivalisering,dcn dogmatiseringaf uvaesentlige
de magtkampeog det impericbyggcri,som @deleggervort evan-
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geliserendevidnesbyrd.Det er vor overbevisning,at samarbejdc
om evangelisationer absolut nodvcndigt,for det forste fordi det
er Guds vilje, men ogst fordi evangelictom forsoningen bliver
bragt i vanry ved vor manglendeenhed, og fordi vi sammen mi
engagcreos i verdensevangeiisering,hvis dettc hverv overhovedet skal kunne fuldfores.
"Samarbejde"betyder at finde enhed i forskellighcd.Dct indcbarer, at mennesker med forskellige temperamenier,gaver og
kald, lra forskellige kulturer, nationale kirker og missionsselskabcr, af alle aldersgrupperog begge kon arbejder sammen.
Vi er fast beluttede pE 6n gang for alle at lagge den forenklede sondring bag os - som i virkelighcdener et levn fra kolonitiden - at den vestligeverden er senderlande,og den tredje vcrden er modtagerlande.Det virkeligt nye, som vor tid stir overfor.
er missionensinternationaliscring.Ikke blot findes dot store flertal af evangeliskekristne i dag udcn for den vestligevcrden, men
antallet af missionerer fra den tredje verden vil snart ovcrstigc
antallet fra den vestligeverden. Vi tror, at rnissionsteams,
som i
sammens&tninger forskellige, men i hjerte og sind er 6t, vil
udgore et virkningsfuldt vidnesbyrdom Guds nfldc.
NEr vi talcr om "hele kirken", er det ikke en formasteligp5stand om, at dcn universellckirke og den evangelikalekristcnhcd
skulle vare synonymer.For vi erkender,at der er mange kirker,
som ikke er en del af den evangelikalcbevegclse.Evangclikalcs
holdninger til dcn romcrsk-katolskeog til dcn ortodoksc kirke
varicrer meget. Nogle evangelikalebcder, omgis, studcrcr Skriften og arbejdersammenmed di"ssekirker. Andre er skarpe modstandcre af enhver form for dialog eller samarbcjdemed dcm.
Alle evangelikaleer klar over, at der bestAralvorlige teologiskc
forskellemellem os. I den udstrakning den bibclskssandhcdikke
kompromitteres,kan dcr muligvis arbejdessammen p6 omr6der
som bibeloversaettelsc,
studium af tidens tcologiskc og etiske
sporgsm6l,socialt arbejde og politisk handling. Vi gnskcr imidlertid at gore det klart, at frlles evangcliseringforudsatter firllcs
forpligtethed pfl evangeliet.
Nogle af os er mcdlemmcraf kirker, som tilhorcr Kirkcrnes
Verdcnsrfld,og mencr, at en positiv om end kritisk dcltagelsei
dets arbejdeer vor kristnc pligt. Der er andre iblandt os, som
ingen tilknytning har til verdensr6dct.Alle henstillcr vi kraftigt
til Kirkernes Verdensr6dom at vcdkcnde sig en konsckvcnt bibelsk forstielse af evanselisation.
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Vi bekender vor egen del af ansvaretfor den manglcndeenhed i Kristi legeme, hvilket er en alvorlig anstodsstenfor, at
verden kan blive n8et med evangeliet.Vi er fast besluttcde pa
fortsat at s6ge den enhed i sandheden,som Kristus bad om. Vi
er overbevisteom, at den rette vej frem mod trttere samarbejde
er flbenhjertig og t8lmodig dialog pA grundlag af Bibclen med
alle, som deler vort anliggende.Dette forpligter vi os til med
glade.
C. IIeIe verden
Hele evangelieter blevet betroet til hele kirken, for ar dct kan
blive gjort kendt for hele verden. Det er derfor nodvendigt,at vi
forstar den verden, som vi er blevet sendt til.
10. Den moderne verden
Evangcliseringsker i en bestemt kontekst, ikke i et tomrum.
Balancen mellem evangelierog konteksten mfl omhyggeligtopretholdes.Vi md forstl kontektcn for at kunne kommunikere
med den; men konteksten mfl ikke ffi lov til at fowrrenge evangeliet.
I denne forbindelseer vi bckymredeovcr indflydelsenfra "moderniteten",som er en ny verdenskultur frembragt af industrialiseringenmed dens teknologi og urbaniseringenmcd dens Okonomiske orden. Disse faktorer skaber tilsammen ct miljo, som i
betydelig grad former vor m6cle at bcrragre verden p6. Hertil
kommer, at srkulariseringen har berovcl mange lroen ved at
g@reGud og det overnaturlige meningslos;urbaniseringenhar
umenneskeliggiortlivet for mange, og ved at crstatte ord med
billede har massemedicrnebidraget til at dcvaluere sandhedog
autoritet. Tilsammen fordrejer dlssekonsckvenscraf modcrniteten det budskab,som mange prredikcr,og undcrminsrcrmotiveringen for mission.
I 3r 1900 levede kun 9% af verdens befolkning i byer; i ir
2000 mener man, at mere end 50% vil gore det. Dcnne verdensomfattende rejse til byerne er blevet kaldt "cicnstprste folkcvandring i menneskchedenshistorie"; clen uclgor cn kolossal udfordring til kristen mission. P6 den ene sidc er storbyernesbcfolkning i udpraegetgrad kosmopolitisk,hvilket vil sige, ar de fremmede folkeslagkommer til vor dorterskel i bycrne. Kan vi udvikle globalemenigheder,hvori evangelietophacvcretniske barriercr? Pi den anden side er mangeaf storbyensmcnncskerfatti-
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ge, som er s@gttil byen, og de er modtageligefor evangeliet.Kan
Guds folk overtalestil at nytte ind i sfldanncfattige byomrdder
for at tjene menneskeneddr og tage dcl i omdannelsenaf byen?
Moderne opfindclser medforer velsignelsersAvelsom farer. I
kraft al at man har etableret kommunikations- og handclsforbindelser rundt om pl kloden, har man met nogle hidtil usete
muligheder for evangeliet,idet man kan overskridegamle grrnser og traengeind i lukkede samfund,bide traditionelleog totalitere. De kristne medier har stor betydning,b6de ndr det gelder
at s6 evangelietssed og at beredejorden. De storre radiostationer, som bruges af missionen,har for flr 2000 sat det m6l at
sende evangelisk forkyndelse pt alle hovedsprog.
Vi bekender,at vi ikke har gjort det fornodne arbejde for at
forst8 vor egen tid. Vi har brugt dens metoder og teknik ukritisk
og derved lukket op for vcrdslighed.Men vi er fast beluttede p6
i fremtiden at tage disseudfordringer og mulighederalvorligt, at
modst6 det verdsligepres fra moderniteten,at lade Kristi herredomme grlde hele den modernekultur og s6ledesat engagereos
i rnission i den moderne verden, mcn uden at blive verdslige i vor
moderne mission.
11. Udfordringen fra Ar 2000 og efter
Verdens befolkning n&rmer sig i dag seks milliardcr. Pfl papirct
bekenderen tredjedelaf dem Kristus. Af de resterendefire milliarder har halvdelcn h@rtom ham, mens den anden halvdcl ikke
har. I lyset af disse tal ma vi vurdcre vor evangeliseringsopgave
vcd at betragte folgende fire kategorier af mennesker.
Den forste kategori er missionenspotentiellearbejdsstyrkc,de
"aktive kristne". I dette arhundredeer denne kategori af kristne
vokset fra omkring 40 millioner i 61 1900 til omkring 500 millioner i dag, og i Ojcblikketvokser den over dobbelt sd hurtigt som
nogcn anden storrc rcligiosgruppe.
Den anden kategori er de "passivekrlstne".De er blevet dobt,
de g5r i kirke i ny og ne, og de vedkender sig kristennavnet,
men tanken om cn personligovergivelsetil Kristus er frcmmed
for dem. De hndes i alle kirker ud over jorden. De har et presserendebehov for at blive re-evangeliseret.
Dettc er menneDen tredje kategori er de "uevangeliserede".
sker, som har et minimalt kendskabtil evangelict,mcn som ikke
har haft nogen egentlig mulighed for at forholde sig til det. De
er sandsynligvisinden for rakkevidde af nogle kristne, hvis disse
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blot vil ga hcn i naste gadc, vej, landsbyeiler by for at findc
dem.
Den {erde kategori er de "unAcde".Dst er de to milliarder,
som aldrig har hort om Jesussom frelser, og som ikke er inden
for rrkkevidde af kristne i dereseget folk. Der er omkring 2000
nationaliletereller folk, som endnu ikke har en levedygtig,national kirke. For ncmheds skyld kan man inddele dem i mindre
"folkegruppcr", som selv opfatter sig som indbyrdesbeslrgtede
(ft fclles kultur, sprog, hjemstavneller beskaftigelse).De sendebud, clerbcdst kan nA dcm, er de troende,som i forvejcn tilhorer
dereskultur og kender deressprog.Ellers m6 nogle fra en anden
kultur 96 bud med evangelictog vaerevillige til betale, hvad det
koster at identificeresig med de mennesker,som dc lengcs efter
at nl for Kristus.
Der er nu omkring 12000sfldanneuniedc folkegruppcr indcn
for de 2000 storre folk, s5 opgavcn er ikke umulig. Alligevel er
i ojeblikket kun 1Vo af alle missionercr engagereti denne form
for mission, mens de resterende 93Vo arbejder i den allerede
cvangeliseredehalvdcl af verden. Hvis der skal rettcs op pi denne skrvhed, er en strategiskomgruppering af de mcnneskelige
rcssourccrnodvendig.
Det cr en sorgeligkendsgcrning,at hver af de ovenfor n€evnte
kategorier i nogen grad cr utilgrengelige.Mangc lande udstcdcr
ikke visunr til mcnnesker, som kalder sig selv missionrerer,og
som ikke har anden kvalifikation ellcr andet bidrag at tilbyde
Iandet.SfldanneomrAdcrer imidlertidikke absolututilgrengclige.
For vore bonner kan passereethvcrt teppe, cnhverdor og barriere. Og kristen radio og TV, lyd- og videokassettcr,film og littcratur kan ogsA nfl dem, der cllers ikke kan nfrs. Det sammc
galder de sikaldte "teltmagere",der som Paulus tjener til egot
underhold. De rcjscr i kraft af dercs profossion(fx forrctningsmacnd,universiletslercre,tckniske ekspertcr og sproglaerere)og
brugcr enhvcr anledning til at tale om Jesus Kristus. De rcjser
ikkc ind i et land undcr falsk foregivende,for dercs arbcjde forer
dcm faktisk dertil, mcn vidnesbyrdcter en vesentlig del af dcres
kristne livsstil,uansst hvor de m6tte opholde sig.
Vi er dybt skamfuldeover, at der er gtet n&sten to artusindcr
siden Jesu dOd og opstandelse,og stadig har to tredjedcle af
verdensbefolkning ikke tagct imod ham. Pfl den anden sidc forundres vi ovcr det stigendeantal beviscr pA Guds kraft selv de
mest usandsynligestedcr pi kloden.
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Nu er 8r 2000 for mange blcvet en udfordrcndemilepal. Kan
vi forpligte os til at evangelisereverdcn i lgbct af det sidsteflrti
i dette Artusinde?Dcr er intet magiskved selveflret, men skulle
vi alligevel ikke gore vort bedste for at n3 dette mflll Kristus
befaler os at bringe evangelicttil alle folk. Opgavencr presserende. Vi er fast besluttedepd at adlydeham med glade og hflb.
12. Vanskelige situationer
Jesussagdemed rene ord til sine efterfolgcre,at de mette vente
modstand. "Har de forfulgt mig, vil dc ogsd forfolge jer" (Joh.
15,20).Han sagdeendog, at de skulle glade sig over forfolgclse
(Matt. 5,12), og mindededem om, at betingclscnfor at bere
frugt var dOden(Joh. f2,24).
Disse forudsigelseraf, at de kristneslidelserbdde er uundgflelige og har gavnligevirkninger, cr altid gdet i opfyldelse- ogs8 i
vor tid. Der har veret mange tusinde martyrer. Situationcn er
stort set den samme i dag. Vi h6ber inderligt, at glasnost og
perestrojkavil fore til fuldstrendigreligionsfrihcdi Sovjctunionen
og andre lande i ostblokken,og at islamiskeog hinduistiskelande
vil blive mere 6bne over for evangeliet.Vi beklager dcn brutale
undertrykkelseaf Knas dcmokratiskebevrgclse for nylig, og vi
beder om, at dcn ikke vil p\fOrc de kristne yderligerelidelscr. I
det store og hele ser det imidlertid ud til, at de gamlc religioner
bliver mindre tolerante, udlendinge mindre vclkomne, og vcrden
mindre vcnligsindetover for cvangcliet.
I dcnne situationonsker vi at lremsatte trc udsagnovcr for
de regeringer,som p3 ny overvejerderes holdning til dc kristne.
For dct forste er kristne loyaleborgere,som soger dereslands
vcl. De beder for dets ledcre og betaler deres skat. Selvfolgelig
kan de, der bekender Jesus som Herre, ikke ogsfi kalde andre
myndighederfor Herre, og hvis de f6r bcfaling om at gorc dettc
eller at gore andet, som Gud forbyder,mA dc undladeat adlyde.
Men de er pligtopfyldendcborgere. De bidrager ogsA til dcres
lands vel ved deres stabile acgteskabcrog hjem, dercs aerlighedi
ger, deressamvittighcds
forretningssa
fulde arbejdeog dcrcs frivilli
ge indsatstil gavn for de handicappedcog n('ldlidcnde.Rctferdige regeringerhar intet at frygte af dc kristne.
For det andet tager krlstne afstand lra uvtcrdige cvangcliscringsmetoder.Selvomdet h6rer mcd til vor tro, at vi dcler cvangeliet med andre, er vor fremgangsm8deden, at vi fremlregger
dct Sbent og arligt, hvilket giver tilhorerne absolut frihed til sclv
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at tage stilling til det. Vi onsker at respekteredem, der har en
anden tro, og vi tager afstand fra enhver fremgangsmidc,der
soger at tvinge dem til omvendelse.
For dct tredje Onskerkristne oprigtigt religionsfrihedfor alle
mennesker, ikke blot frihed for kristendommen.I overvejende
kristne lande gir de kristne i spidscnfor dem, som krrever frihed
for religiosemindretal. I overvejendeikke-kristne lande bedcr de
kristne derfor ikke om mere for sig selv, cnd dc forlanger for
andre under lignendc omstrndigheder. Frihcden til at "bekende,
udpve og udbrede" sin religion som defineret i mcnneskerettighedserklaeringenburde vaerc en rel, som man gensidigt tilstod
hinanden.
Vi beklager dybt ethvert uvardigt vidnesbyrd,som Jesu efterfolgere mdtte vrcre skaldigei. Det er vort faste forsrt ikke at
vekke unpdig forargelsei nogcn henscende,for at Jesu navn
ikke skal blive vaneret. Korsets forargelsekan vi imidlertid ikke
undg6. For den korsfastede Kristi skyld bcdcr vi om, at vi vcd
hans ndde m6 vrere rede til at lide, ja til at do. Martyriet er en
form for vidncsbyrd,som Kristus har lovet scrligt at vedkende
sig.

Konklusion: Forkynd Kristus indtil han kommer
"Forlrynd Kristus indtil han kommer." Dette har vacret temact
for lnusannc II. Naturligvis tror vi, at Kristus er kommet; han
kom, da Augustus var kejscr i Rom. Mcn fra hans lofter ved vi,
at han en dag vil komme igen i ubcgribeligherlighedfor at fuldkomme sit rige. Vi er blevet pflbudt at bcde og at veere redc.
Men tidsrummet mellem hans forste og andet komme skal udffldcs mcd kristen mission.Vi har fEct bcskedp3 at gfl til jordcns
ende med cvangeliet,og vi er blevet lovet, at tidsaldcrcnsende
f@rstvil komme, n6r vi har gjort det. Disse to vil falde sammen
- jordens ende og tidens ende. Indtil det sker, har han lovet at
veeremed os.
Kristcn missioncr siledesen presserendeopgave.Vi ved ikke,
hvor lang tid vi har. Men der er afgjort ingen tid at spilde. Og
for at kunnc opfflde vort ansvar IEr vi forst og fremmcst brug
for cnhcd (vi m3 evangeliseresammen) og offervillighed(vi mi
beregneog acccplereomkostningerne).
Vor pagt i l-ausannevar "at bede, planlaegge
og arbejdesammen for cvangclietsudbredelseover hele verden".Vort manifcst
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i Manila siger,at hele kirken er kaldet til at bringe hele evangcliet til hele vcrden, at forkynde Kristus indril han kommer - opgaven er vigtig og har hast, den kraeverenhed og offervillighed.
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Finn Allan Ellerbek, Migevej 20,2400 Kobenhavn NV
Chrestcn Eskildsen,Lisedalsvej4, Skalborg,9200 Aalborg SV
Peter GQtz, FrederiksbergAlle 15, 7200 Grindsted
IGi Kjar-Hansen (formand), Ellcbakvej 5, 8520 Lystrup
Flemming Kramp, Klaksvej L7, Sandved,4700 Nrstved
Poul Langagergaard,Prangervej140,2,7000 Fredericia
Krista R. L:rsen, F. Vesterg6rdsgade
22,4tv.8000 A,rhus C
Leil Rasmussen,Holmegirdsvej 43, 3400 Hiller0d
Viggo Sogaard,Amosevej 7,7200 Grindsted

Lausanne-nyt
Dcn danske[ausanne-gruppesnyhedsbullctin,"Lausanne-nyt",og
den intcrnationale l-ausanne-bcvagelses
tidsskrift, " World Evangclization",kan rckvireresved henvendelsetil:
Dcn danskelausanne-gruppc,Bispehavevej51 P, 8210 A,rnus V
tlf. 86 15 30 55, giro 5 16 41 22

84

