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Förord
Den tredje Lausannekongressen om världsevangelisation (Kapstaden, 
16–25 oktober 2010) samlade 4200 evangelikala ledare från 198 länder 
och nådde ut till hundratusentals andra, som deltog i möten runt om i 
världen och via internet. Målet var att ge den globala kyrkan en ny ut
maning att vittna om Jesus Kristus och allt han lärde – bland alla folk, i 
alla delar av samhället och på idéernas område. 

Cape Town Commitment är frukten av denna strävan. Den bygger 
historiskt både på Lausannedeklarationen och på Manillamanifestet. 
Den består av två delar. Del ett lägger fram bibliska övertygelser som 
förmedlats till oss genom Skriften, medan del två utgörs av ett handlings
program.

Hur kom del ett till? Den började avhandlas i december 2009 vid en 
samling i Minneapolis, dit arton teologer och evangelikala ledare från 
hela världen hade bjudits in. En mindre grupp, ledd av dr Christopher 
Wright, ordförande i Lausannerörelsens teologiska arbetsgrupp, ombads 
att förbereda ett slutdokument som skulle läggas fram vid kongressen.

Hur kom del två till? En omfattande lyssningsprocess påbörjades drygt 
tre år innan kongressen. Lausannerörelsens internationella ledare höll 
överläggningar i sina respektive regioner, där kristna ledare ombads att 
identifiera vilka utmaningar som kyrkan står inför. Sex nyckelområden 
växte fram. Dessa kom dels att bestämma kongressprogrammet och dels 
att ange ramarna för själva handlingsprogrammet. Lyssningsprocessen 
fortsatte sedan under kongressen, då Chris Wright och hans arbetsgrupp 
arbetade för att troget dokumentera alla bidrag. Det var ett jättearbete.

Cape Town Commitment kommer de närmaste tio åren att fungera som 
en vägkarta för Lausannerörelsen. Dess profetiska kallelse att arbeta 
och be kommer förhoppningsvis att attrahera församlingar, missions
organisationer, teologiska seminarier, kristna i arbetslivet och olika stu
dentgrupper att ta till sig dokumentet och hitta sin plats och sin roll för 
att försöka förverkliga dess innehåll. 

Det finns många trosbekännelser som talar om vad kyrkan tror på. Vi 
ville gå ett steg längre och förena tro och praxis. Vår förebild var apos
teln Paulus vars teologiska undervisning byggdes på med praktiska an
visningar. Till exempel i Kolosserbrevet resulterar hans underbara, om
välvande framställning av Kristi herravälde i jordnära undervisning om 
vad det innebär att vara rotad i Kristus. 
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Vi skiljer mellan vad som är kärnan i det kristna evangeliet – det vill 
säga de grundläggande sanningar som det måste råda enighet kring – 
och underordnade frågor, där uppriktiga kristna har olika uppfattningar 
om vad Bibeln lär eller kräver. Vi har härvidlag arbetat för att åskådlig
göra Lausannerörelsens princip om ”frihet inom bestämda gränser”, 
och i del ett anges dessa gränser klart och tydligt.

Under hela processen har vi haft glädjen att samarbeta med Evangeliska 
världsalliansen (WEA) som funnits med i varje skede av arbetet. WEA 
är helt överens med oss om trosbekännelsen och handlingsprogrammet. 

Fastän vi talar och skriver utifrån Lausannerörelsens evangelikala tra
dition, vill vi bejaka enheten i Kristi kropp och med glädje erkänna att 
herren Jesus Kristus också har många efterföljare inom andra traditio
ner. Vi bjöd in höga företrädare för flera historiska kyrkor inom andra 
traditioner att delta som observatörer i Kapstaden, och vi hoppas att 
Cape Town Commitment kan vara till glädje för kyrkor inom alla tradi
tioner. Vi lägger fram den i all ödmjukhet.

Vilka förhoppningar har vi då på Cape Town Commitment? Vi hop
pas att människor ska prata om den, diskutera och tillmäta den stor 
betydelse som ett samlat uttalande från evangelikala kristna runt om i 
världen, att den ska prägla kristna verksamhetsplaner, att den ska stärka 
kristna opinionsbildare på den offentliga arenan och att den ska re
sultera i djärva initiativ och samarbeten.

Må Guds ord vara ett ljus på vår stig, och må herren Jesu Kristi nåd och 
Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med oss alla.

Douglas Birdsall 
arbetande styrelseordförande

Lindsay Brown 
internationell direktor
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Inledning
Som medlemmar i Jesu Kristi världsvida kyrka vill vi med glädje bekräfta 
vår överlåtelse till den levande Guden och hans frälsande syfte genom 
herren Jesus Kristus. För hans skull förnyar vi vår överlåtelse till Lau
sannerörelsens visioner och mål.

Detta innebär två saker:

För det första håller vi fast vid uppdraget att i hela världen vittna om 
Jesus Kristus och allt han lärde. Den första Lausannekongressen 1974 
samlades kring uppdraget att evangelisera världen. Bland dess viktigaste 
bidrag till den världsvida kyrkan var a) Lausannedeklarationen, b) en ny 
medvetenhet om alla onådda folkgrupper, och c) en förnyad upptäckt av 
det bibliska evangeliets och den kristna missionens holistiska väsen. Den 
andra Lausannekongressen i Manilla 1989 gav upphov till mer än tre 
hundra strategiska samarbeten för världens evangelisation, däri bland 
många som inbegrep samverkan mellan olika länder runt om på jord
klotet.

För det andra håller vi fast vid Lausannerörelsens huvuddokument – 
Lausannedeklarationen (1974) och Manillamanifestet (1989). Dessa do
kument ger klart uttryck för det bibliska evangeliets centrala sanningar 
och tillämpar dessa på vårt praktiska missionsarbete på ett sätt som 
fortfarande är relevant och utmanande. Vi bekänner att vi inte varit 
trogna de utfästelser som gjordes i dessa dokument. Men vi anbefaller 
dem och håller fast vid dem, på samma gång som vi försöker förstå hur 
vi bör ge uttryck för och tillämpa evangeliets eviga sanningar i dagens 
föränderliga värld.

En föränderlig verklighet

Nästan allt kring hur vi lever, tänker och förhåller oss till varandra 
förändras i allt snabbare takt. Vi upplever på gott och ont vilken stark 
inverkan globaliseringen, den digitala revolutionen och förskjutningen 
av den ekonomiska och politiska maktbalansen har på världen. En del 
saker som vi möter gör oss sorgsna och oroliga – den globala fattig
domen, krig, etniska konflikter, sjukdomar, den ekologiska krisen och 
klimatförändringarna. Men det finns en stor förändring i vår värld som 
det finns anledning att glädja sig åt, nämligen tillväxten i Kristi världs
vida kyrka.

Det faktum att den tredje Lausannekongressen ägt rum i Afrika är ett 
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bevis på detta. Åtminstone två tredjedelar av världens kristna bor nu
mera i den globala södern och östern. Kapstadskongressens samman
sättning speglade denna enorma förändring som skett inom världens 
kristenhet under det århundrade som gått sedan den epokgörande mis
sionskonferensen i Edinburgh 1910. Vi gläder oss över den fantastiska 
tillväxt som skett i de afrikanska kyrkorna, och vi är glada över att våra 
afrikanska systrar och bröder kunde stå som värdar för denna kongress. 
Samtidigt kunde vi inte samlas i Sydafrika utan att tänka på de gångna 
årens lidande under apartheidsystemet. Därför vill vi tacka för evange
liets utbredning och vad Gud i sin allsmäktiga rättfärdighet har gjort 
på senare tid, samtidigt som vi fortfarande brottas med den nedärvda 
ondskan och orättvisan. Det är så kyrkans dubbla vittnesbörd och roll 
ser ut överallt i världen.

Vi måste inom den kristna missionen ta hänsyn till vår tids verklighet. 
Samtidigt måste vi dra lärdom av den blandning av klokhet och misstag, 
av lyckade och misslyckade insatser, som vi ärvt från tidigare genera
tioner. Vi både högaktar och beklagar det förgångna, och vi tar oss an 
framtiden i den Guds namn som håller hela historien i sin hand.

Vad som är oföränderligt

I en värld som förändrar sig i allt snabbare takt förblir vissa saker 
oföränderliga. Följande omistliga sanningar utgör den bibliska, logiska 
grunden för vårt missionsengagemang.

•	 Människor går förlorade. Människans grundläggande belägenhet 
är fortfarande densamma som den beskrivs i Bibeln: på grund av 
vår synd och vårt uppror står vi under Guds rättvisa dom. Utan 
Kristus finns inget hopp.

•	 Evangeliet innebär goda nyheter. Evangeliet är ingen föreställning 
som behöver tillföras nya idéer, utan en berättelse som behöver 
finna nya sätt att förmedlas på. Det är den oföränderliga histo
rien om vad Gud har gjort för att rädda världen, framför allt i de 
historiska händelserna kring Jesu Kristi liv, död, uppståndelse och 
herravälde. I Kristus finns hopp.

•	 Kyrkans mission fortsätter. Guds mission fortsätter till jordens 
yttersta gräns och till världens slut. Dagen kommer då världens 
riken ska bli Guds och Kristi rike, när Gud ska bo i den nya ska
pelsen med det återlösta människosläktet. Fram tills dess kommer 
kyrkans delaktighet i Guds mission ivrigt och glatt att fortsätta 
och öppna nya och spännande möjligheter i varje ny tid, inklusive 
vår egen.
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Lidelsen i vår kärlek

Detta dokument är skrivet utifrån kärleken. Kärleken är förbundets 
språk. Bibelns förbund, det gamla och det nya, är uttryck för Guds fräl
sande kärlek och nåd som når ut till en förlorad mänsklighet och en 
fördärvad skapelse. Dessa förbund kräver vår kärlek i gengäld. Vår kär
lek visar sig i tro, lydnad och hängiven överlåtelse till förbundets herre. 
Lausannedeklarationens definition av evangelisation är att ”hela kyrkan 
förmedlar hela evangeliet till hela världen”. Detta är fortfarande vår sto
ra lidelse. Därför förnyar vi detta förbund genom att på nytt bekräfta:

•	 vår kärlek till hela evangeliet, då det är Guds underbara nyheter i 
Kristus för varje del av hans skapelse, som är svårt härjad av synd 
och ondska;

•	 vår kärlek till hela kyrkan, då det är Guds folk, återlöst av Kristus 
och hämtat ur alla jordens folk och ur alla tider, för att under vår 
livstid ta aktiv del i Guds mission och i den kommande tidsåldern 
förhärliga honom för evigt;

•	 vår kärlek till hela världen, som befinner sig så långt ifrån Gud 
men som ligger honom så varmt om hjärtat, den värld som Gud 
älskade så mycket att han gav den sin ende son för att rädda den.

Gripna av denna trefaldiga kärlek, överlåter vi oss själva på nytt till att 
vara kyrka, till att tro, följa och dela med oss av hela evangeliet och till 
att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar.
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Del ett:

För den herre vi älskar –  
en trosbekännelse

1. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss

Guds mission har sin upprinnelse i Guds kärlek. Guds folks mission 
har sin upprinnelse i vår kärlek till Gud och till allt som Gud älskar. 
Världsevangelisation är ett utflöde av Guds kärlek till oss och genom 
oss. Vi bekräftar att Guds nåd kommer först och att vi därefter tar emot 
denna nåd genom tro, som får sitt uttryck i kärlekens lydnad. Vi älskar 
därför att Gud först har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer 
för våra synder.1

A) Kärleken till Gud och kärleken till vår nästa utgör det största och 
viktigaste budet som hela lagen och profeterna vilar på. Kärleken är la
gens uppfyllelse och den Andens frukt som nämns allra först. Kärleken 
är ett tecken på att vi är födda på nytt, en försäkran om att vi känner 
Gud och ett bevis på att Gud bor i oss. Kärleken är det nya bud som 
Kristus har gett. Han förklarade för sina lärjungar att endast om de 
följde detta bud, skulle deras mission bli synlig och trovärdig.  Kärleken 
mellan Guds barn är det sätt som den osynlige Guden – han som gjorde 
sig synlig genom sin inkarnerade Son – fortsätter att göra sig synlig för 
världen. Kärleken var bland det första som Paulus framhöll och an
befallde bland nykristna, tillsammans med tron och hoppet. Men störst 
av allt är kärleken, för kärleken upphör aldrig.2

B) Denna kärlek är inte eftergiven eller sentimental. Guds kärlek är 
o brottsligt trofast, djupt delaktig, självutgivande, uppoffrande, stark 
och helig. Eftersom Gud är helig genomsyrar kärleken hela Guds väsen 
och allt vad han gör, såväl hans rättskipning som hans barmhärtighet. 
Guds kärlek omfattar hela hans skapelse. Vi är kallade att älska på ett 
sätt som återspeglar Guds kärlek i samtliga dessa aspekter. Detta är vad 
som menas med att vandra Herrens väg.3

C) När vi således utformar våra trosövertygelser och överlåtelser med 
kärleken som utgångspunkt, antar vi den mest grundläggande och mest 
krävande bibliska utmaning som finns:

1. att älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela 
vårt förstånd och all vår kraft;
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2. att älska vår nästa (inklusive främlingen och fienden) som oss själ
va;

3. att älska varandra så som Gud i Kristus har älskat oss; samt

4. att älska världen med samma kärlek som fanns hos honom som 
utgav sin ende Son för att världen skulle räddas genom honom.4

D) Denna kärlek är en Guds gåva som har utgjutits i våra hjärtan, men 
den är samtidigt en Guds befallning som kräver viljans lydnad. Denna 
kärlek innebär att vi ska efterlikna Kristus själv – fasta i uthållighet men 
ändå milda i ödmjukhet; starka i motståndet mot det onda men ändå 
ömsinta i barmhärtighet mot dem som lider; tappra i lidandet och tro
fasta intill döden.  Denna kärlek har den jordiske Kristus som förebild 
och den i härlighet uppståndne Kristus som måttstock.5

Vi bekräftar att denna allomfattande bibliska kärlek ska vara en utmär
kande identitet och ett kännemärke för Jesu lärjungar. Som svar på Jesu 
bön och befallning längtar vi efter att det ska vara precis så också för oss. 
Men sorgligt nog måste vi erkänna att det alltför ofta inte är så. Därför 
överlåter vi oss på nytt till att göra allt vi kan för att leva, tänka, tala och 
uppföra oss på ett sätt som ger uttryck för vad det innebär att vandra i 
kärlek – kärlek till Gud, kärlek till varandra och kärlek till världen.

2. Vi älskar den levande Guden

Vår Gud som vi älskar uppenbarar sig i Bibeln som den ende, evige, 
levande Guden som styr allting efter sin allsmäktiga vilja och sitt fräl
sande syfte. Endast Gud, som utgör en enhet mellan Fadern, Sonen och 
den helige Ande, är världens skapare, härskare, domare och frälsare.6 
Därför älskar vi Gud och tackar honom för vår plats i skapelsen, un
derordnar oss hans allsmäktiga försyn, förtröstar på hans rättvisa och 
prisar honom för den frälsning som han har vunnit åt oss.

A) Vi älskar Gud framför alla andra gudar. Vi uppmanas att bara älska 
och tillbe den levande Guden. Men precis som Israel på Gamla testa
mentets tid låter vi vår kärlek till Gud fördärvas av att vi följer denna 
världens gudar, de som dyrkas av folket runt omkring oss.7 Vi förfaller 
till synkretism, lockade och frestade av en mängd avgudar som girighet, 
makt och framgång, där vi tjänar mammon i stället för Gud. Vi accep
terar förhärskande politiska och ekonomiska ideologier utan att gran
ska dem i Bibelns ljus. Vi frestas att kompromissa med vår övertygelse 
att Kristus är unik under trycket från den religiösa pluralismen. Precis 
som Israel behöver vi lyssna till profeternas och Jesu egen kallelse att 
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vända om, att överge alla andra gudar och återgå till att lydigt älska och 
tillbe endast Gud.

B) Vi älskar Gud med en lidelse för hans härlighet och ära. Den främsta 
drivkraften för vår mission är densamma som driver Guds egen mission, 
nämligen att den ende, sanne, levande Guden ska bli känd och ärad 
överallt i sin skapelse. Detta är Guds yttersta mål och bör därmed också 
vara vår största glädje.

”Om Gud längtar efter att varje knä ska böjas för Jesus och varje tunga 
bekänna honom, då borde också vi göra det. Vi borde ‘nitälska’ (som 
Bibeln ibland uttrycker det) för hans namns ära – det vill säga bli be
drövade när människor inte känner hans namn, sårade när det ignore
ras, upprörda när det smädas, hela tiden angelägna om och fast beslutna 
att namnet ska få den ära det förtjänar. Missionens allra främsta motiv 
är varken lydnad för missionsbefallningen (även om den är viktig) eller 
kärlek till syndare som gått vilse och är på väg att gå förlorade (även 
om den är en stark drivkraft, särskilt med tanke på Guds vrede) utan 
snarare iver – brinnande och lidelsefull iver – för Jesu Kristi härlighet 
och ära. Inför detta mål, den kristna missionens allra främsta mål, tynar 
alla ovärdiga motiv bort och dör.”8 John Stott

Det borde vara vår stora sorg att den levande Gudens namn inte äras i 
vår värld. Den levande Guden förnekas i aggressiva former av ateism. 
Den ende sanne Guden ersätts eller förvanskas i utövningen av världens 
religioner. Vår herre Jesus Kristus skymfas och framställs i oriktig dager 
inom delar av populärkulturen. Och Guds ansikte, så som det fram
träder i den bibliska uppenbarelsen, fördunklas av namnkristendom, 
synkretism och hyckleri.

Att älska Gud mitt i en värld som förkastar eller förvanskar honom 
kräver att vi frimodigt men ödmjukt vittnar om vår Gud, kraftfullt men 
kärleksfullt försvarar Kristi, Guds sons evangelium och i bön förlitar oss 
på den helige Andes övertygande verk. Vi överlåter oss till att vittna så, 
för om vi säger oss älska Gud måste vi ha samma prioritet som Gud, 
nämligen att hans namn och hans ord ska upphöjas över allting.9

3. Vi älskar Gud Fadern

Genom Jesus Kristus, Guds son – han som ensam är vägen, sanningen 
och livet – får vi lära känna och älska Gud som fader. Då den helige 
Ande vittnar med vår ande om att vi är Guds barn, kan vi ropa samma 
ord som Jesus bad: ”Abba! Fader!” och be den bön som Jesus lärde oss: 
”Vår Fader”. Vår kärlek till Jesus, som bevisas genom lydnad, möts med 
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glädje av Faderns kärlek till oss genom att Fadern och Sonen tar sin 
boning i oss och inleder en ömsesidig kärleksrelation med oss.10 Denna 
kärleksrelation har djupa bibliska rötter.

A) Vi älskar Gud som fader för sitt folk. Det gammaltestamentliga Is
rael kände Gud som fader – han som frambringat dem, burit dem och 
fostrat dem, manat dem till lydnad, längtat efter deras kärlek och visat 
barmhärtig förlåtelse och tålmodig, bestående kärlek.11 Detta gäller lika 
mycket oss som utgör Guds folk i Kristus i vårt förhållande med vår 
Gud och fader.

B) Vi älskar Gud som Fadern, som så älskade världen att han gav den sin 
ende son för att vi skulle bli räddade. Vilken stor kärlek har inte Fadern 
skänkt oss när vi får kallas Guds barn. Vilken omåttlig kärlek har inte 
Fadern visat som inte skonade sin ende son utan utlämnade honom för 
vår skull. Denna kärlek som Fadern visade genom att utlämna sin son 
tog sig även uttryck i Sonens självutgivande kärlek. Det rådde fullkom
lig viljeöverensstämmelse i det försoningsverk som Fadern och Sonen, 
genom den helige Ande, utförde på korset. Fadern älskade världen och 
utlämnade sin son, och ”Guds son älskade mig och utlämnade sig själv 
för min skull.” Denna enhet mellan Fadern och Sonen, som bekräftas 
av Jesus själv, avspeglar sig i Paulus allra vanligaste brevhälsning: ”Nåd 
och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, som offrade sig 
för våra synder […] efter vår Guds och faders vilja. Hans är härligheten 
i evigheters evighet, amen.”12

C) Vi älskar Gud som Fadern, vars karaktär vi återspeglar och vars om
sorg vi förtröstar på. I Bergspredikan hänvisar Jesus gång på gång till 
vår himmelske fader som förebild och fokus för vårt handlande. Vi ska 
som Guds barn hålla fred. Vi ska göra goda gärningar så att vår fader 
i himlen blir prisad. Vi ska älska våra fiender för att återspegla Guds 
faderskärlek. Vi ska ge, be och fasta i det fördolda, där bara Fadern kan 
se oss. Vi ska förlåta andra så som vår fader förlåter oss. Vi ska inte be
kymra oss utan lita på att vår fader sörjer för oss. Genom ett beteende 
som har sin upprinnelse i vår kristna karaktär, gör vi vår himmelske 
faders vilja i Guds rike.13

Vi bekänner att vi ofta har försummat sanningen om Gud som fader och 
därmed berövat oss själva välsignelsen att ha en relation med honom. Vi 
överlåter oss på nytt till att komma till Fadern genom Jesus Sonen – för 
att ta emot hans faderskärlek, för att leva i lydnad under hans faderliga 
fostran, för att återspegla hans faderliga karaktär i vårt beteende och vår 
hållning och för att lita på att han som fader sörjer för oss under alla 
livets omständigheter.
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4. Vi älskar Gud Sonen

Gud befallde Israel att älska Herren Gud med odelad trohet. På sam
ma sätt ska vi älska herren Jesus Kristus genom att orubbligt hävda att 
han ensam är frälsare, herre och Gud. Bibeln lär att Jesus utför samma 
allsmäktiga gärningar som bara Gud gör. Kristus är universums skapare, 
historiens herre, domare över alla folk och frälsare för alla som vänder 
sig till Gud.14 Han delar Guds identitet och den jämlikhet och enhet som 
råder mellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Precis som Gud kal
lade Israel att älska honom med obrottslig trohet, lydnad och tjänande 
vittnesbörd, bekräftar vi vår kärlek till Jesus Kristus genom att förtrösta 
på honom, lyda honom och göra honom känd.

A) Vi tror på Kristus. Vi litar på evangeliernas vittnesbörd om att Je
sus från Nasaret är Messias, han som Gud utvalde och sände för att 
uppfylla det gammaltestamentliga Israels unika uppdrag, nämligen att 
förmedla Guds välsignelse och frälsning till alla folk, enligt Guds löfte 
till Abraham.

1. Genom Jesus, avlad av den helige Ande och född av jungfrun Ma
ria, antog Gud mänsklig gestalt och levde bland oss, sann Gud och 
sann människa.

2. Genom hela sitt liv levde Jesus i fullkomlig trohet och lydnad mot 
Gud. Han proklamerade och undervisade om Guds rike och visade 
med sitt liv hur hans lärjungar ska leva under Guds herravälde.

3. Genom sin verksamhet och sina underverk proklamerade och syn
liggjorde Jesus Guds rikes seger över ondskan och ondskans mak
ter.

4. Genom döden på korset tog Jesus i vårt ställe på sig vår synd. Han 
bar hela dess kostnad, straff och vanära; han besegrade döden och 
ondskans makter och åstadkom försoning och återlösning för hela 
skapelsen.

5. Genom sin kroppsliga uppståndelse förklarades Jesus rättfärdig 
och upphöjdes av Gud, samtidigt som han fullbordade och syn
liggjorde korsets totala seger och blev föregångare till en återlöst 
mänsklighet och en återupprättad skapelse.

6. Efter sin himmelsfärd regerar Jesus som herre över hela historien 
och skapelsen.

7. Vid Jesu återkomst ska han verkställa Guds dom, göra slut på 
djävulen, ondskan och döden och upprätta Guds allomfattande 
herravälde.
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B) Vi lyder Kristus. Jesus kallar oss till efterföljelse, att ta vårt kors och 
följa honom på självnekelsens, tjänandets och lydnadens väg. ”Om ni 
älskar mig kommer ni att hålla mina bud”, förklarade han. ”Varför 
säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som 
jag säger?” Vi är kallade att leva så som Kristus levde och älska så som 
Kristus älskade. Att bekänna Kristus och samtidigt strunta i hans bud är 
både dåraktigt och farligt. Jesus varnar för att han kommer att förneka 
många som gör anspråk på att ha profeterat och gjort underverk i hans 
namn och kalla dem för ondskans hantlangare.15 Vi vill ge akt på hans 
varning, för ingen av oss är immun mot denna fruktansvärda fara.

C) Vi förkunnar Kristus. Endast i Kristus har Gud fullt ut och slutgiltigt 
uppenbarat sig, och bara genom Kristus har Gud vunnit frälsning för 
världen. Därför böjer vi som lärjungar knä vid Jesu fötter och säger 
som Petrus: ”Du är Messias, den levande Gudens son” och säger som 
Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Fastän vi inte har sett honom, älskar 
vi honom ändå. Vi gläds i hoppet och längtar efter den dag då han ska 
komma tillbaka, då vi får se honom sådan han är. Fram till den dagen 
stämmer vi in i Petrus och Johannes proklamation: ”Hos ingen annan 
finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns 
något annat namn som kan rädda oss.”16

Vi överlåter oss på nytt till att överallt i världen vittna om Jesus Kristus 
och allt han lärde, medvetna om att vi bara kan vittna så om vi själva 
lever så som han lärde.

5. Vi älskar Gud den helige Ande

Vi älskar den helige Ande, som tillsammans med Gud Fadern och 
Gud Sonen är en del av treenigheten. Han är missionens Ande som är 
utsänd av missionens fader och missionens son och som fyller Guds 
missionerande kyrka med liv och kraft. Vi älskar och ber om den helige 
Andes närvaro, för om inte Anden vittnar om Kristus är vår eget vittnes
börd meningslöst. Utan Andens övertygande verk är vår förkunnelse 
förgäves. Utan Andens gåvor, ledning och kraft utförs vår mission enbart 
i mänsklig kraft. Och utan Andens frukter kan våra föga attraktiva liv 
aldrig återspegla evangeliets skönhet. 

A) I Gamla testamentet ser vi hur Guds Ande är verksam i skapelsen, 
hur han befriar och skipar rättvisa och hur han fyller och utrustar män
niskor med förmåga att utföra allt slags arbete. Andefyllda profeter såg 
fram emot den kommande konungen och tjänaren, vars person och 
verk skulle fyllas med Guds Ande. Profeterna såg också fram emot den 
kommande tid som skulle kännetecknas av Guds Andes utgjutelse, som 
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skulle skänka nytt liv, ny lydnad och profetiska gåvor till hela Guds folk 
– såväl unga som gamla, män och kvinnor.17

B) På pingstdagen utgöt Gud sin helige Ande så som profeterna och Je
sus hade lovat. Denna heliggörande Ande frambringar sin frukt i de tro
endes liv, och den främsta frukten är alltid kärlek. Anden fyller kyrkan 
med sina gåvor, vilka vi ska söka vinna som en oumbärlig utrustning 
för kristet tjänande. Anden ger oss kraft att bedriva mission och ut
föra en mängd olika tjänster. Anden ger oss också förmåga att förkunna 
och åskådliggöra evangeliet, att urskilja sanningen, att be effektivt och 
vinna seger över ondskans makter. Anden inspirerar och finns med i vår 
tillbedjan. Anden styrker och tröstar lärjungar som förföljs eller står 
åtalade på grund av sitt vittnesbörd om Kristus.18

C) Vår satsning på mission är alltså meningslös och ofruktbar utan den 
helige Andes närvaro, ledning och kraft. Detta gäller alla aspekter av mis
sion, som att evangelisera, vittna om sanningen, träna lärjungar, mäkla 
fred, engagera sig i socialt arbete, verka för etik och moral, ta hand 
om skapelsen, besegra onda makter, driva ut onda andar, bota sjuka, 
lida och vara tålmodig under förföljelse. Allt vi gör i Kristi namn måste 
vara lett och genomströmmat av den helige Ande. Nya testamentet visar 
detta klart och tydligt genom den tidiga kyrkans liv och apostlarnas 
undervisning. Detta bekräftas i dag av att kyrkan växer och bär frukt på 
de platser där Jesu efterföljare med förtröstan och förväntan frimodigt 
agerar i den helige Andes kraft.

Det kan inte finnas något sant eller fullständigt evangelium och ingen 
äkta biblisk mission utan den helige Andes person, verk och kraft. Vi ber 
om ökad medvetenhet om denna bibliska sanning och att erfarenheten 
av den ska bli verklighet överallt i Kristi världsvida kyrka. Vi är emel
lertid medvetna om de många missförhållanden som ger sken av att 
pågå i den helige Andes namn, likaså hur alla möjliga sorters företeelser 
utövas och hyllas som inte alls är några Andens gåvor så som de beskrivs 
i Nya testamentet. Det finns ett stort behov av djupare urskillning, av 
tydliga varningar för villfarelser, av att avslöja falska och egennyttiga 
manipulatörer som missbrukar andlig makt för att på ett ogudaktigt 
sätt berika sig själva. Framför allt finns det ett stort behov av en ihärdig 
bibelundervisning och förkunnelse som är genomsyrad av ödmjuk bön 
och som kan utrusta vanliga troende till att förstå och glädja sig åt det 
sanna evangeliet och lära sig känna igen och avvisa falska evangelier.

6. Vi älskar Guds ord.

Vi älskar Guds ord i Gamla och Nya testamentets skrifter och delar 



Cape Town Commitment – Kapstadsöverenskommelsen

17

psalmistens jublande glädje över Toran: ”Jag har min lust i dina bud, ja, 
jag älskar dem.” Vi erkänner hela Bibeln som Guds ord, inspirerat av 
Guds Ande, uttalat och nedskrivet med hjälp av mänskliga författare. Vi 
underordnar oss detta som vår högsta och enda auktoritet, som bestäm
mande för vår tro och vårt liv. Vi intygar att Guds ord har makt att 
uppfylla hans frälsningssyfte. Vi bekräftar att Bibeln är Guds skrivna, 
slutgiltiga ord som inte kan upphävas av någon senare uppenbarelse, 
men vi gläder oss också över att den helige Ande upplyser Guds folks 
förstånd, så att Bibeln ständigt på nytt fortsätter att tala Guds sanning 
till folk i alla kulturer.19

A) Den person som Bibeln uppenbarar. Vi älskar Bibeln liksom en brud 
älskar brudgummens brev, inte på grund av papperet som de är skrivna 
på utan på grund av den person som talar genom dem. Bibeln förmedlar 
Guds egen uppenbarelse av vem han är, hurdan han är, vad han vill och 
vad han gör. Bibeln är det primära vittnesbördet om herren Jesus Kris
tus. När vi läser den, möter vi honom genom hans Ande med stor glädje. 
Vår kärlek till Bibeln är ett uttryck för vår kärlek till Gud.

B) Den historia som Bibeln berättar. Bibeln berättar den heltäckande 
historien om skapelsen, syndafallet, den historiskt förankrade frälsning
en och den nya skapelsen. Denna stora, övergripande berättelse ger oss 
en sammanhängande biblisk världsbild och formar vår teologi. I cen
trum för denna berättelse står frälsningsförloppet kring Kristi kors och 
uppståndelse, vilket utgör själva hjärtat och kulmen i evangeliet. Det är 
denna berättelse (i Gamla och Nya testamentet) som förklarar vilka vi 
är, varför vi är här och vart vi är på väg. Denna berättelse om Guds mis
sion bestämmer vår identitet, driver vår mission och försäkrar oss om att 
slutet vilar i Guds händer. Berättelsen måste prägla hur Guds folk minns 
bakåt men ser framåt och påverka innehållet i deras evangeliserande 
vittnesbörd när det förmedlas från släkte till släkte. Vi måste till varje 
pris göra Bibeln känd, för dess budskap är till för alla jordens folk. Vi 
överlåter oss därför på nytt till den fortlöpande uppgiften att översätta, 
sprida och lära ut skrifterna i alla kulturer och på varje språk, inklusive 
sådana som till övervägande del är muntliga eller saknar skriftspråk.

C) Den sanning som Bibeln lär. Hela Bibeln lär oss allt som hör till Guds 
plan, det som Gud vill att vi ska veta. Vi underordnar oss Bibeln som 
sann och tillförlitlig i allt den påstår, för den är Guds ord som aldrig 
ljuger eller slår fel. Den är tydlig och tillräcklig för att uppenbara fräls
ningens väg. Den utgör själva grunden för att utforska och förstå alla 
aspekter av Guds sanning.

Men vi lever i en värld full av lögner och avvisanden av sanningen. 
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Många kulturer visar prov på en förhärskande relativism som förnekar 
att det finns eller kan finnas någon absolut sanning. Om vi älskar Bibeln, 
måste vi träda upp till försvar för dess sanningsanspråk. Vi måste hitta 
nya sätt att ge uttryck för Bibelns auktoritet i alla kulturer. Vi överlåter 
oss på nytt till att sträva efter att försvara sanningen i Guds uppen
barelse som en del av vår kärleksgärning till förmån för Guds ord.

D) Det liv som Bibeln kräver. ”Ordet är i din mun och i ditt hjärta, så 
att du kan följa det.” Jesus och Jakob kallar oss att bli ordets görare, inte 
bara dess hörare.20 Bibeln förklarar vilken livsföring som bör känne
teckna oss som troende och de troendes gemenskap. Från Abraham 
via Moses, psalmisterna, profeterna och Israels vise, liksom från Jesus 
och apostlarna, får vi klart för oss att denna bibliska livsföring innefat
tar rättvisa, barmhärtighet, ödmjukhet, redlighet, uppriktighet, sexuell 
renhet, frikostighet, vänlighet, självförnekelse, gästfrihet, fredsmäkling, 
ickevedergällning, goda gärningar, förlåtelse, glädje, förnöjsamhet och 
kärlek – allt detta i förening med ett liv i tillbedjan, lovprisning och tro
fasthet mot Gud.

Vi erkänner att det är väldigt lätt att säga sig älska Bibeln utan att äl
ska det liv som den talar om – det liv som innebär kostsam, praktisk 
lydnad till Gud genom Kristus. Men ”inget anbefaller evangeliet mera 
uttrycksfullt än ett förvandlat liv, och inget ger det sådant vanrykte som 
motsägelser i ens personliga liv. Vi är ålagda att uppföra oss på ett sådant 
sätt som är värdigt Kristi evangelium, ja även att ‘smycka’ det genom att 
förhöja dess skönhet genom heliga liv”.21 För Kristi evangeliums skull 
överlåter vi oss därför på nytt till att bevisa vår kärlek till Guds ord 
genom att både tro och följa det. Det finns ingen biblisk mission utan 
biblisk livsföring.

7. Vi älskar Guds värld

Vi delar Guds lidelse för hans värld, vi älskar allt som Gud har skapat, 
vi gläds över Guds försyn och rättfärdighet överallt i hans skapelse, och 
vi förkunnar de goda nyheterna för hela skapelsen och alla folk och 
längtar efter den dag då hela jorden ska uppfyllas med kunskap om Her
rens härlighet, liksom havet är fyllt av vatten.22

A) Vi älskar Guds skapade värld. Denna kärlek är inte bara en känslo
sam tillgivenhet till naturen (som Bibeln aldrig påbjuder), ännu mindre 
en panteistisk dyrkan av naturen (som Bibeln uttryckligen förbjuder). 
Nej, denna kärlek är en logisk konsekvens av vår kärlek till Gud genom 
att vi vårdar och tar hand om det som är hans. ”Jorden är Herrens med 
allt den rymmer”. Jorden är Guds egendom, hans som vi säger oss älska 
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och följa. Vi vårdar och tar hand om jorden helt enkelt därför att den 
tillhör honom som vi kallar herre.23

Jorden är skapad, uppehållen och återlöst av Kristus.24 Vi kan inte säga 
oss älska Gud samtidigt som vi missbrukar vad som rätteligen tillhör 
Kristus som skapare, förlossare och arvtagare. Vi tar hand om jorden och 
utnyttjar dess rika resurser på ett ansvarsfullt sätt, inte på den sekulära 
världens grunder utan för Herrens skull. Om Jesus är hela jordens herre 
kan vi inte skilja mellan vår relation till Kristus och hur vi agerar i förhål
lande till jorden. Att förkunna det evangelium som säger ”Jesus är herre” 
är nämligen detsamma som att förkunna det evangelium som inbegriper 
jorden, eftersom Kristi herravälde gäller hela skapelsen. Omsorg om ska
pelsen handlar således om evangeliet inom ramen för Kristi herravälde.

Denna kärlek till Guds skapelse kräver att vi bekänner vår delaktighet i 
förstörelsen, slöseriet och föroreningen av jordens resurser och vår osyn
liga medverkan i konsumismens giftiga avguderi. Vi överlåter oss i stället 
till ett angeläget, profetiskt ekologiskt ansvarstagande. Vi stöder kristna 
vars särskilda missionskallelse är att kämpa och agera för miljön, likaså 
kristna som åtagit sig uppdraget att tillgodose människors väl och be
hov genom ansvarsfull utövning av äganderätt och förvaltarskap. Bibeln 
kungör Guds frälsningssyfte för själva skapelsen. En helhetssyn på mis
sion innebär att urskilja, förkunna och leva ut den bibliska sanningen 
att evangeliet genom Jesu Kristi kors och uppståndelse är Guds goda 
nyheter till enskilda människor och till samhället och till skapelsen. Alla 
dessa tre är fallna och lider på grund av synden, alla tre omfattas av 
Guds återlösande kärlek och mission, och alla tre måste ingå som en del 
av Guds folks allomfattande mission.

B) Vi älskar världens folk och kulturer. ”Av en enda människa har [Gud] 
skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta”. Etnisk 
mångfald är en Guds gåva genom skapelsen och något som ska bestå 
i den nya skapelsen, när den ska befrias från våra fallna motsättningar 
och rivaliteter. Vår kärlek till alla folk återspeglar Guds löfte att välsigna 
alla folk på jorden och Guds syfte att skapa sig ett folk hämtat ur varje 
stam, språk, land och folk. Vi måste älska allt som Gud har valt att 
välsigna, vilket innefattar alla kulturer. Den kristna missionen har his
toriskt sett bidragit till att beskydda och bevara inhemska kulturer och 
språk, även om den ibland har förfelats och övergått till att bli destruk
tiv. Men gudfruktig kärlek innefattar också kritisk bedömningsförmåga, 
eftersom alla kulturer inte enbart visar positiva prov på Guds avbild 
i människors liv, utan också negativa prov på djävulens och syndens 
verkningar. Vi längtar efter att se evangeliet ta gestalt och slå rot i alla 
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kulturer genom att omvandla dem inifrån, så att de kan utstråla Guds 
härlighet och Kristi fullhet. Vi ser fram emot den dag då allt dyrbart och 
härligt som folken äger, återlöst och renat från all synd, ska föras till 
Guds stad och berika den nya skapelsen.25

Denna kärlek till alla folk kräver att vi tar avstånd från all rasism och 
etnocentrism och att vi behandlar alla folkgrupper och kulturer med 
värdighet och respekt på grund av att Gud har tillerkänt dem ett värde 
i skapelsen och frälsningen.26

Denna kärlek kräver också att vi bemödar oss om att göra evangeliet 
känt bland alla folk och alla kulturer överallt. Inget folk, vare sig judar 
eller hedningar, faller utanför missionsbefallningens ram. Evangelisation 
är ett naturligt utflöde ur hjärtan fyllda av Guds kärlek till dem som 
ännu inte känner honom. Vi skäms över att erkänna att det fortfarande 
finns många folk i världen som aldrig fått höra budskapet om Guds kär
lek i Jesus Kristus. Vi förnyar den överlåtelse som ända från början har 
inspirerat Lausannerörelsen till att använda alla till buds stående medel 
för att nå alla folk med evangeliet.

C) Vi älskar världens fattiga och lidande. Bibeln säger att Herren är 
kärleksfull mot allt han skapat, att han skaffar de förtryckta rätt, äl
skar främlingen, ger de hungriga mat och sörjer för den faderlöse och 
 änkan.27 Bibeln visar också att Gud vill göra detta genom människor 
som vigt sina liv åt det. Gud ställer särskilt sådana till svars som utsetts 
att utöva politiskt ledarskap eller skipa rätt i samhället.28 Men Gud an
befaller hela Guds folk – genom lagen och profeterna, Psaltaren och 
Vishetslitteraturen, Jesus och Paulus, Jakob och Johannes – att åter
spegla Guds kärlek och rättvisa genom praktisk kärlek och rättvisa mot 
de fattiga och nödlidande.29

Denna kärlek till de fattiga kräver inte bara att vi älskar medlidande 
och barmhärtighetsgärningar utan också att vi skipar rättvisa genom 
att avslöja och bekämpa allt som förtrycker och utnyttjar de fattiga. 
”Vi bör således inte vara rädda för att fördöma det som är ont och 
orättvist, varhelst detta existerar.”30 Vi skäms över att erkänna att vi i 
detta avseende inte har delat Guds lidelse, inte har förkroppsligat Guds 
kärlek, inte har återspeglat Guds karaktär och inte har gjort Guds vilja. 
Vi överlåter oss på nytt till att verka för rättvisa, inklusive solidaritet 
med och kamp för de marginaliserade och förtryckta. Vi inser att denna 
kamp mot ondskan ingår i en andlig kamp som endast kan föras i den 
helige Andes kraft, under ständig bön, med hjälp av korsets och upp
ståndelsens seger.
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D) Vi älskar vår nästa som oss själva. Jesus kallade sina lärjungar att 
följa detta bud, som är det nästa största i lagen, men sedan fördjupade 
han kravet (i 3 Mos 19) från ”du skall älska [främlingen] som dig själv” 
till ”älska era fiender”.31

 
Denna kärlek till vår nästa kräver att vi i lydnad för Kristi bud och med 
Kristus som förebild bemöter alla människor utifrån evangeliets kär
na. Denna kärlek till vår nästa omfattar människor av andra trosupp
fattningar och gäller även dem som hatar, förtalar och förföljer oss – ja, 
till och med dödar oss. Jesus lärde oss att möta lögn med sanning, möta 
människor som gör det onda med goda gärningar, barmhärtighet och 
förlåtelse, möta våld och mord på Jesu lärjungar med självuppoffring – 
allt i avsikt att dra människor till Kristus och bryta den onda spiralen. 
Vi säger eftertryckligen nej till att använda våld för att sprida evangeliet, 
och vi avstår från frestelsen att ge igen för att hämnas mot dem som 
gjort oss illa. Sådan olydnad är helt oförenlig med Kristi förebild och 
Nya testamentets undervisning.32 Samtidigt har vi en kärleksfull plikt 
mot våra lidande medmänniskor att kämpa för deras rätt genom att 
vederbörligen vädja till rättsliga och statliga myndigheter, som ju står i 
Guds tjänst för att straffa dem som gör det onda.33

E) Den värld vi inte älskar. Guds goda, skapade värld har blivit en värld 
där människan och djävulen befinner sig i uppror mot Gud. Vi uppma
nas att inte älska denna värld med dess syndiga begär, girighet och män
skliga högmod. Vi skäms över att erkänna att just dessa kännetecken på 
världslighet många gånger vanställer vår kristna närvaro och motsäger 
vårt evangeliserande vittnesbörd.34

Vi överlåter oss på nytt till att inte flörta med den fallna världen och 
dess flyktiga lidelser, utan att älska hela världen så som Gud älskar den. 
Därför vill vi älska världen med en helig längtan efter att hela skapelsen 
och alla kulturer ska bli återlösta och förnyade i Kristus, likaså efter att 
Guds folk ska bärgas in från alla folk intill jordens yttersta gräns och 
efter att all förstörelse, fattigdom och fiendskap ska ta slut.

8. Vi älskar Guds evangelium

Som Jesu lärjungar är vi evangeliets folk. Kärnan i vår identitet är vår 
lidelse för Bibelns goda nyheter om Guds frälsande verk genom Jesus 
Kristus. Vi förenas av vår erfarenhet av Guds nåd i evangeliet och av vår 
drivkraft att med alla till buds stående medel göra nådens evangelium 
känt till jordens yttersta gräns.

A) Vi älskar de goda nyheterna i en värld fylld av dåliga nyheter. Evan
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geliet syftar till att åtgärda de allvarliga följderna av människans synd, 
misslyckande och nöd. Människan har gjort uppror mot Gud, avvisat 
Guds auktoritet och inte hörsammat Guds ord. I detta syndiga till
stånd fjärmar vi oss från Gud, varandra och skapelseordningen. Synden 
förtjänar Guds dom. Straffet för dem som vägrar att omvända sig ”och 
inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus […] blir evigt fördärv, fjär
ran från Herrens ansikte”.35 Syndens följder och ondskans makt har 
fördärvat varje aspekt av vad det innebär att vara människa (andligt, 
fysiskt, intellektuellt och relationsmässigt). De har genomsyrat det kul
turella, ekonomiska, sociala, politiska och religiösa livet i alla kulturer 
under historiens lopp. De har tillfogat människosläktet oändligt mycket 
elände och Guds skapelse oändligt mycket skada. Mot denna dystra 
bakgrund är det bibliska evangeliet i sanning goda nyheter. 

B) Vi älskar den historia som evangeliet berättar. Evangelierna framställer 
de historiska händelserna om Jesu liv, död och uppståndelse som goda 
nyheter. Jesus är David son, den utlovade Messiaskonungen, Guds ut
valde genom vilken han har upprättat sitt rike och agerat för att rädda 
världen. I honom har Gud låtit alla världens folk bli välsignade i en
lighet med sitt löfte till Abraham. Paulus definierar evangeliet genom 
att säga att ”Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att 
han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrif
terna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv”.  Evangeliet 
förkunnar att Gud i gestalt av sin son, på Kristi kors i vårt ställe, tog 
det straff som vår synd förtjänar. Genom denna underbara frälsnings
gärning – som fullbordades, rättfärdigades och bevisades av uppstån
delsen – triumferade Gud över djävulen, döden och alla onda makter. 
Därmed gjorde han dem maktlösa, befriade oss från vår fruktan för 
döden och säkrade deras slutliga undergång. Gud har försonat alla tro
ende med sig själv och med varandra genom att riva alla skiljemurar 
och ta bort all fiendskap. Gud förverkligar också sitt syfte att slutgiltigt 
försona hela skapelsen, och genom Jesu kroppsliga uppståndelse har 
han låtit oss smaka de första frukterna av den nya skapelsen. ”Ty Gud 
försonade hela världen med sig genom Kristus”.36 Vi älskar verkligen 
evangeliets berättelse!

C) Vi älskar den visshet som evangelierna ger. Endast genom att tro på 
Kristus förenas vi med honom genom den helige Ande och räknas som 
rättfärdiga inför Gud i Kristus. Eftersom vi har gjorts rättfärdiga genom 
tro, har vi frid med Gud och faller inte längre under domen. Vi har fått 
förlåtelse för våra synder. Vi är födda på nytt till ett levande hopp ge
nom att vi tar del av Kristi uppståndelseliv. Vi har fått söners rätt och 
blivit arvtagare tillsammans med Kristus. Vi äger medborgarskap i Guds 
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förbundsfolk, vi tillhör Guds familj och fogas samman till en andlig 
boning åt Gud. Genom att tro på Kristus har vi således full visshet om 
vår frälsning och vårt eviga liv, för vår frälsning beror ytterst inte på oss 
själva utan på vad Kristus har gjort och vad Gud har lovat. ”Varken 
krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall 
kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”37 Vi älskar 
verkligen evangeliets löften!

D) Vi älskar den förvandling som evangeliet åstadkommer. Evangeliet är 
Guds livsförvandlande kraft som är verksam i världen. ”Det är en Guds 
kraft som räddar var och en som tror”.38 Det är endast genom tro som 
vi får del av evangeliets välsignelser och löften. Men frälsande tro lever 
ald rig för sig själv utan yttrar sig ofrånkomligen i lydnad. Kristen lydnad 
kommer an på ”tron, som får sitt uttryck i kärlek”.39 Vi blir inte frälsta 
av goda gärningar, utan genom att vi är frälsta enbart av nåd är vi ”ska
pade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från 
början har bestämt oss till”.40 ”Så är det också med tron: i sig själv, utan 
gärningar, är den död.”41 Paulus menade att den moraliska förvandling 
som evangeliet åstadkommer är ett verk av Guds nåd – samma nåd som 
vann frälsning åt oss vid Jesu första ankomst och samma nåd som lär 
oss att leva moraliskt i ljuset av hans andra ankomst.42 Att lyda evan
geliet innebar för Paulus både att förtrösta på nåden och sedan låta sig 
undervisas av nåden.43 Paulus syfte med missionen var att föra alla folk 
”till lydnad i tro”.44 Detta har tydliga drag av förbundsspråk och påmin
ner om Abraham. Abraham trodde på Guds löfte, och därför räknades 
han som rättfärdig. Till följd därav lydde han Guds befallning som ett 
bevis på sin tro. ”I tro lydde Abraham”.45 Omvändelse och tro på Jesus 
Kristus är de första lydnadshandlingarna som evangeliet uppmanar till. 
Tron på evangeliet skänker i sin tur kraft att leva i fortgående lydnad 
för Guds bud genom den helige Andes helgande verk.46 Lydnad är alltså 
ett levande bevis på frälsande tro och en levande frukt av den. Lydnad 
är också ett prov på vår kärlek till Jesus. ”Den som har mina bud och 
håller dem, han älskar mig”.47 ”Att vi har lärt känna honom förstår vi 
av att vi håller hans bud.”48 Vi älskar verkligen evangeliets kraft!

9. Vi älskar Guds folk

Guds folk är de människor ur alla tider och alla folk som Gud i Kris
tus har älskat, utvalt, kallat och helgat som sitt eget folk för att dela 
Kristi härlighet som medborgare i den nya skapelsen. Eftersom Gud har 
älskat oss från evighet till evighet tvärs igenom hela vår stormiga och 
upproriska historia, uppmanas vi att älska varandra. För ”om Gud har 
älskat oss så, måste också vi älska varandra” och därigenom ta ”Gud 
till föredöme [och leva] i kärlek, så som Kristus har älskat oss och ut
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lämnat sig själv för vår skull”. Kärleken till varandra i Guds familj är 
inte bara något önskvärt utan en ofrånkomlig befallning och ett måste. 
Denna kärlek är det främsta tecknet på lydnad för evangeliet, det nöd
vändiga uttrycket för underkastelse under Kristi herravälde och en stark 
drivkraft för världsmissionen.49

A) Kärleken manar till enhet. Jesu befallning att hans lärjungar ska äl
ska varandra är kopplad till hans bön att de ska bli ett. Både befall
ningen och bönen syftar till mission: ”Alla skall förstå att ni är mina 
lärjungar om ni visar varandra kärlek”; ”Då skall världen tro på att 
du [Fadern] har sänt mig”.50 Ett mycket starkt och övertygande tecken 
på att evangeliet är sant är då troende kristna förenas i kärlek tvärs 
över världens alla ingrodda motsättningar och skiljemurar – murar som 
grundar sig på ras, hudfärg, kön, samhällsklass, ekonomiska privilegier 
och partitillhörighet. Men få saker har sådan förmåga att förstöra vårt 
vittnesbörd som när kristna reflekterar och förstärker just dessa in
bördes motsättningar. Det finns ett trängande behov av att upprätta ett 
nytt globalt samarbete inom Kristi kropp tvärs över alla kontinenter, ett 
samarbete som grundar sig på djup, ömsesidig kärlek och underordning 
och på ett radikalt ekonomiskt givande fritt från förmyndarmentalitet 
och osunt beroende. Detta skulle behövas inte bara för att synliggöra 
vår enhet kring evangeliet, utan också för Kristi namns och missionens 
skull över hela världen.

B) Kärleken manar till uppriktighet. Kärleken talar sanning på ett kär
leksfullt sätt. Ingen älskade Guds folk mer än Israels profeter och Jesus 
själv. Ändå gick ingen mera uppriktigt till rätta med dem och sade san
ningen om deras misslyckande, avgudadyrkan och uppror mot förbun
dets Gud och herre. Profeterna uppmanade Guds folk att vända om, så 
att de kunde få förlåtelse och åter börja tjäna Gud och hans mission. 
Samma profetiska kärleksröst måste höras i dag av samma anledning. 
Vår kärlek till Guds kyrka värker av sorg över vår inneboende uselhet 
som vanställer vår käre herre Jesu Kristi ansikte och döljer hans skönhet 
för världen – en värld som så desperat behöver dras till Kristus.

C) Kärleken manar till solidaritet. Att älska varandra inbegriper särskilt 
att tänka på dem som förföljs och sitter i fängelse på grund av sin tro 
och sitt vittnesbörd. Lider en del av kroppen, så lider också alla de an
dra. I Jesus delar vi liksom Johannes ”lidandet, kungavärdigheten och 
uthålligheten med er”.51 Vi överlåter oss till att dela det lidande som 
lemmar i Kristi kropp får utstå runt om i världen, genom att skaffa oss 
information, be, kämpa för deras rätt och andra stödåtgärder. Men vi 
gör inte detta bara därför att vi hyser medlidande med dem, utan vi 



Cape Town Commitment – Kapstadsöverenskommelsen

25

längtar också efter att få erfara vad den lidande kyrkan kan ge och lära 
de delar av Kristi kropp som inte lider på samma sätt. Vi varnas för att 
en församling som i likhet med Laodikeia slagit sig till ro i sin rikedom 
och självtillräcklighet kan vara en församling som är fullständigt blind 
för sin egen fattigdom och utanför vars dörr Jesus står och bultar som 
en främling.52

Jesus kallar alla sina lärjungar att tillsammans vara en familj bland folken, 
en försonad gemenskap i vilken alla syndens skiljemurar rivits med hjälp 
av hans försonande nåd. Denna kyrka är en gemenskap som präglas av 
nåd, lydnad och kärlek i den helige Andes gemenskap, en gemenskap där 
Guds underbara egenskaper och Kristi kärleksfulla karaktär återspeglas 
och Guds mångfaldiga visdom kommer till uttryck. Kyrkan är i dag det 
mest levande uttrycket för Guds rike. Den är en gemenskap för alla 
försonade som inte längre lever för sig själva utan för den frälsare som 
älskat och offrat sig själv för dem.

10. Vi älskar Guds mission

Vi är överlåtna till världsmissionen, eftersom den är så central för vår 
förståelse av Gud, Bibeln, kyrkan, människans historia och den slutliga 
framtiden. Hela Bibeln uppenbarar Guds syfte att sammanfatta allting 
i Kristus, allt i himlen och på jorden, och försona allt genom hans blod 
på korset. Gud kommer genom sin mission att förvandla den skapelse 
som fördärvats av synd och ondska och göra den till en ny skapelse där 
det inte längre finns någon synd eller förbannelse. Gud kommer att upp
fylla sitt löfte till Abraham att välsigna alla folk på jorden med hjälp av 
evangeliet om Jesus, Messias, som är Abrahams avkomma. Gud kommer 
att förvandla denna sönderbrutna värld bestående av folk som under 
Guds dom är skingrade ut över hela jorden och göra dem till ett nytt 
människosläkte, ett släkte som genom Kristi blod är återlöst ur alla folk, 
stammar, länder och språk och som kommit samman för att tillbe vår 
Gud och frälsare. Gud kommer att göra slut på dödens, syndafördärvets 
och våldets välde när Kristus kommer tillbaka för att upprätta sitt eviga 
rike av liv, rättfärdighet och fred. Då ska Gud, Immanuel, bo mitt ibland 
oss, och denna världens rike ska vara Herrens och hans Messias rike, och 
han ska regera i all evighet.53

A) Vår delaktighet i Guds mission. Gud kallar sitt folk att ta aktiv del 
i hans mission. Den kyrka som hämtats ur alla folk är genom Jesus 
Messias förenad med Guds folk i Gamla testamentet. Tillsammans med 
dem har vi genom Abraham blivit kallade och fått i uppdrag att vara en 
välsignelse och ett ljus för folken. Vi ska tillsammans med dem låta oss 
formas och undervisas av lagen och profeterna till att bli en helig, barm
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härtig och rättfärdig gemenskap i en värld full av synd och lidande. Vi 
har blivit räddade genom Jesu Kristi kors och uppståndelse och har fått 
den helige Andes kraft att vittna om vad Gud har gjort i Kristus. Kyrkan 
är till för att tillbe och lovprisa Gud i all evighet och att vara delaktig i 
Guds förvandlande mission här och nu. Vår mission är helt och hållet 
härledd ur Guds mission, den riktar sig till hela Guds skapelse och grun
dar sig innerst inne på korsets frälsande seger. Det är detta folk vi tillhör, 
vars tro vi bekänner och vars mission vi tar aktiv del i.

B) Helhetssynen på mission. Upphovet till all vår mission är vad Gud 
har gjort i Kristus för hela världens frälsning, vilket har uppenbarats i 
Bibeln. Vår evangelisatoriska uppgift är att förkunna dessa goda nyheter 
för alla folk. Ramen för all vår mission är den värld vi lever i, en värld 
som präglas av synd, lidande, orättvisa och skapelsemässig förvirring, 
till vilken Gud sänder oss att älska och tjäna för Kristi skull. All vår 
mission måste därför återspegla integrationen mellan evangelisation och 
hängivet engagemang i världen, där bägge delarna styrs och drivs av den 
bibliska uppenbarelsen av Guds evangelium i sin helhet.

”Evangelisation är proklamation av den historiske, bibliske Kristus, 
som Frälsare och Herre, i syfte att övertyga människor att personligen 
komma till Kristus och så bli försonade med Gud […] Evangelisationens 
resultat innesluter lydnad för Kristus, införlivande med hans försam
ling och ansvarig tjänst i världen […] Fastän försoning mellan män
niskor inte är detsamma som försoning med Gud, social handling inte 
detsamma som evangelisation och politisk frigörelse inte detsamma som 
frälsning, så erkänner vi dock att både evangelisation och socialt och 
politiskt engagemang tillhör vår kristna plikt. Båda är nödvändiga ut
tryck för vår kärlek till nästan och vår lydnad för Jesus Kristus […] Den 
frälsning vi gör anspråk på bör förvandla oss ifråga om hela vårt per
sonliga och sociala ansvar. Tron utan gärningar är död.”54

”En helhetssyn på mission innebär att både förkunna och åskådliggöra 
evangeliet. Det är inte bara så att evangelisation och socialt engagemang 
ska bedrivas vid sidan om varandra. Tvärtom får vår förkunnelse utifrån 
en helhetssyn på mission sociala konsekvenser då vi kallar människor 
till kärlek och omvändelse på alla livets områden. Likaså får vårt sociala 
engagemang evangelisatoriska konsekvenser då vi vittnar om Jesu Kristi 
förvandlande nåd. Om vi inte tar hänsyn till världen, sviker vi Guds ord 
som sänder oss ut att tjäna världen. Om vi inte tar hänsyn till Guds ord, 
har vi inget att ge till världen.”55

Vi överlåter oss till att integrerat och dynamiskt bedriva alla aspekter av 
mission som Gud kallar sin kyrka till. 
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•	 Gud befaller oss att förkunna Guds uppenbarade sanning och 
evangeliet om Guds frälsande nåd genom Jesus Kristus för alla 
folk och kalla alla människor till omvändelse, tro, dop och lydig 
efterföljelse.

•	 Gud befaller oss att återspegla hans egen karaktär genom barm
härtig omsorg om de fattiga och nödlidande och att synliggöra 
Guds rikes värderingar och makt genom att eftersträva rättvisa 
och fred, likaså genom att vårda och ta hand om Guds skapelse.

Som svar på Guds gränslösa kärlek till oss i Kristus och på grundval 
av vår överflödande kärlek till honom, ger vi oss med den helige Andes 
hjälp på nytt hän åt att lyda allt som Gud befaller, med självförsakande 
ödmjukhet, glädje och mod. Vi förnyar detta förbund med Herren – den 
herre som vi älskar därför att han först har älskat oss.
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Del två:

För den värld vi tjänar –  
ett upprop till handling

Inledning

Vårt förbund med Gud förenar kärlek och lydnad. Gud gläder sig över 
att se ”vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken”,56 eftersom 
”vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gär
ningar som Gud från början har bestämt oss till.”57

Som medlemmar i Jesu Kristi världsvida kyrka har vi försökt lyssna till 
Guds röst genom den helige Ande. Vi har lyssnat till hans röst då den 
kommit till oss från hans skrivna ord i utläggningen av Efesierbrevet, 
men också från Guds folk runt om i världen. Våra sex stora kongress
teman utgör stommen för att urskilja vilka utmaningar som Kristi 
världsvida kyrka står inför och vad vi behöver prioritera de närmaste 
åren framöver. Därmed inte sagt att dessa områden är de enda som kyr
kan ska ta hänsyn till eller att prioriteringarna ser likadana ut överallt.

I. Vi vill vittna om Kristus i en  
globaliserad, pluralistisk värld

1. Sanningen och Kristi person

Jesus Kristus är universums sanning. Eftersom Jesus är sanningen så är 
sanningen i Kristus a) både personlig och propositionell, b) både univer
sell och kontextuell, och c) både evig och samtida.

A) Som Kristi lärjungar har vi en kallelse att vara sanningens folk.

1. Vi måste leva ut sanningen. Att leva ut sanningen innebär att vara 
Jesu ansikte genom vilket evangeliets härlighet uppenbaras för 
människor som är förblindade. Folk kommer att läsa sanningen i 
ansiktet på dem som i trofasthet och kärlek lever för Jesus.

2. Vi måste förkunna sanningen. Förkunnelsen i ord av evangeliets 
sanning är av yttersta vikt i vår mission. Man kan inte skilja denna 
från att leva ut sanningen. Ord och handling måste gå hand i hand. 
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B) Vi uppmanar församlingsledare, pastorer och evangelister att likadant 
som Paulus förkunna och undervisa hela det bibliska evangeliet i hela 
dess kosmiska vidd och sanning. Vi får inte framställa det som att evan
geliet bara erbjuder individuell frälsning eller en bättre lösning på olika 
behov än vad andra gudar kan erbjuda, utan vi måste presentera evan
geliet som Guds plan i Kristus för hela universum. Människor kommer 
ibland till Kristus för att tillgodose ett personligt behov, men de stannar 
hos Kristus när de upptäcker att han är sanningen.

2. Sanningen och pluralismens utmaning

Kulturell och religiös pluralism är ett faktum, och kristna i till exempel 
Asien har levt med detta i århundraden. Olika religioner hävdar att just 
deras väg är sanningens väg. De flesta av dessa försöker respektera an
dra religioner som har konkurrerande sanningsanspråk och leva med 
dem sida vid sida. Men det gäller inte den postmoderna, relativistiska 
pluralismen. Dess ideologi ger inget utrymme för någon absolut, allmän
giltig sanning. Även om den tolererar sanningsanspråk betraktar den 
dessa enbart som kulturella konstruktioner. (Denna ståndpunkt är lo
giskt självmotsägande, eftersom påståendet att det inte finns någon ab
solut sanning i sig är en absolut sanning.) Denna pluralism framhåller 
”tolerans” som högsta värde, men den kan anta förtryckande former 
i länder där sekularism eller aggressiv ateism behärskar det offentliga 
rummet.

A) Vi längtar efter att få se fler människor överlåta sig till det krävande 
arbetet att bedriva hållbar apologetik. Detta måste ske på två plan:

1. Vi behöver identifiera, utrusta och be för dem som på hög intellek
tuell nivå kan argumentera för och försvara den bibliska sanning
en på den offentliga arenan.

2. Vi vädjar till församlingsledare och pastorer att utrusta alla tro
ende med mod och redskap att förklara sanningen med profetisk 
relevans vid vanliga samtal med människor och därmed ta sig an 
alla områden av den kultur vi lever i.

3. Sanningen och arbetsplatsen

Bibeln uppenbarar Guds sanning att människans arbete är en del av 
Guds goda syfte med skapelsen. Bibeln visar att hela vårt arbetsliv hör 
till det kristna verksamhetsområdet, där vi tjänar Gud med olika kal
lelser. Tyvärr har lögnen att det går en skiljelinje mellan ”andligt” och 
”profant” arbete trängt djupt in i kyrkans tänkande och handlande. En
ligt denna föreställning tillhör religiös verksamhet Gud i motsats till 
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annan verksamhet. De flesta kristna tillbringar merparten av sin tid på 
arbeten som man kanske tror har liten andlig betydelse (så kallat pro
fant arbete). Men Gud är herre över hela livet. ”Vad ni gör skall ni göra 
helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor”,58 förklarade Paulus 
för slavar som arbetade på dåtidens profana arbetsplatser.

Trots de väldiga möjligheter som finns att evangelisera och se männi
skor förvandlas på våra arbetsplatser, där ju vuxna kristna ändå har flest 
kontakter med ickekristna, är det få församlingar som har visionen att 
utrusta sina medlemmar att gripa denna möjlighet. Vi har fått för oss att 
själva arbetet inte har något bibliskt eller eget inneboende värde, därför 
att vi inte har lagt hela livet under Kristi herravälde.

A) Vi betecknar denna skiljelinje mellan andligt och profant arbete som 
ett stort hinder för att uppbåda hela Guds folk till Guds mission. Vi 
uppmanar därför kristna runt om i världen att avvisa skiljelinjens obib
liska utgångspunkter och stå emot dess skadliga verkningar. Vi motsät
ter oss tendensen att betrakta kristen verksamhet och mission (lokalt 
och i andra kulturer) som i huvudsak ett arbete för församlingsavlönade 
pastorer och missionärer, som ju bara utgör en liten bråkdel av hela 
Kristi kropp.

B) Vi uppmuntrar alla troende att finna sig i och bejaka att deras dag
liga tjänst och mission pågår varhelst Gud har kallat dem att arbeta. Vi 
uppmanar pastorer och församlingsledare att stödja människor i denna 
tjänst ute i samhället och på arbetsplatser och därigenom ”utrusta de 
heliga till att utföra sin tjänst” i alla delar av livet.

C) Det behövs intensiva ansträngningar för att träna hela Guds folk i en 
livsomfattande efterföljelse, vilket betyder att man lever, tänker, arbetar 
och talar utifrån en biblisk världsbild och ett missionstänkande överallt 
där man dagligen lever och verkar.

Kristna inom många yrkes, affärs och utbildningsområden kan ofta 
åka till ställen dit traditionella församlingsgrundare och evangelister inte 
kan åka. Vad dessa ”tältmakare” och affärsmän gör genom sitt arbete 
måste betraktas och värderas som en aspekt av den lokala församlingens 
verksamhet.

D) Vi manar församlingsledare att inse vilket strategiskt inflytande 
kristet tjänande kan ha på våra arbetsplatser, likaså att utmana, utrusta 
och sända församlingsmedlemmar som missionärer till arbetsplatser 
både i sina egna kommuner och i länder som är stängda för traditionellt 
evangelisationsarbete.
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E) Vi manar missionsledare att till fullo införliva ”tältmakare” i den 
globala missionsstrategin.

4. Sanningen och de globala medierna

Vi överlåter oss till att på nytt kritiskt och kreativt engagera oss i media 
och teknologi som en del av vårt arbete för att göra sanningen om Kris
tus känd i våra mediekulturer. Vi måste göra detta som Guds ambassa
dörer för sanning, nåd, kärlek, fred och rättvisa.

Vi har identifierat följande huvudbehov:

A) Ökad medvetenhet om media, det vill säga att hjälpa människor att 
utveckla en mera kritisk medvetenhet om vilka budskap de nås av och 
vilka världsbilder som ligger bakom dessa. Medier kan vara neutrala 
och ibland välvilligt inställda till evangeliet. Men de utnyttjas också för 
pornografi, våld och girighet. Vi vill uppmuntra pastorer och församlin
gar tala öppet om dessa frågor och ge undervisning och vägledning till 
troende, så att de kan stå emot all press och alla frestelser.

B) Ökad närvaro i media, det vill säga att få fram sanna och trovär
diga kristna förebilder och kommunikatörer till våra nyhets och nöjes
medier och att anbefalla dessa karriärer som ett värdigt sätt att påverka 
människor till tro på Kristus.

C) Ökad användning av media, det vill säga att utveckla kreativa, kom
binerade och interaktiva sätt att använda ”gamla traditionella” och 
”nya” medier i syfte att förmedla Kristi evangelium utifrån en holistisk, 
biblisk världsbild.

5. Sanningen och bruket av konst i missionen

Vi äger en skapande gåva därför att vi är bärare av Guds avbild. Kon
sten i alla dess former är en väsentlig del av vad vi gör som människor 
och återspeglar något av Guds skönhet och sanning. Konstnärer är i sina 
bästa stunder sanningssägare, och därför är konsten ett viktigt sätt för 
oss att förmedla evangeliets sanning. Drama, dans, berättelser, musik 
och bilder kan ge uttryck både för vår brustenhet och för evangeliets 
hopp om att Gud ska göra allting nytt.

I missionens värld är konsten en outnyttjad resurs. Vi vill verkligen upp
muntra till större kristet engagemang i konsten.

A) Vi längtar efter att få se kyrkan med liv och lust i alla kulturer an
vända sig av konsten i missionsarbetet genom att:
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1. i trosgemenskapens liv återinföra konsten som en fullgod och 
värdefull del av vår kallelse till efterföljelse;

2. stödja människor med konstnärsbegåvning, framför allt kristna 
trossyskon, så att de kan förkovra sig i sitt arbete;

3. låta konsten skapa en öppen och gästvänlig miljö där vi får möj
lighet att bekräfta och lära känna vår nästa och främlingen;

4. respektera kulturskillnader och visa uppskattning för inhemska 
konstnärliga uttryck.

6. Sanningen och den framväxande teknologin

Vårt århundrade brukar ofta kallas ”bioteknikens århundrade”, och 
framsteg görs inom många framväxande teknologier (bioteknik, infor
mations och digitalteknik, nanoteknik, virtuell verklighet, artificiell in
telligens och robotteknik). Detta får betydande konsekvenser för kyr
kan och missionen, framför allt i relation till den bibliska sanningen om 
vad det innebär att vara människa. Vi behöver aktivt verka för genuint 
kristna förslag och praktisk handling på lagstiftningsområdet, i syfte att 
försäkra oss om att tekniken inte utnyttjas för att manipulera, förvanska 
eller förstöra, utan för att bevara och bättre förverkliga oss som män
niskor skapade till Guds avbild. Vi uppmanar därför:

A) lokala församlingsledare att a) uppmuntra, stödja och ställa frågor 
till församlingsmedlemmar som yrkesmässigt sysslar med vetenskap, 
teknik, vård och lagstiftning, och b) visa teologiskt medvetna studenter 
på behovet av att fler kristna slår in på dessa banor;

B) teologiska utbildningar att ta upp dessa områden i sina kursplaner, 
så att framtida församlingsledare och bibelförkunnare kan göra en initi
erad kristen bedömning av nya teknologier;

C) teologer och kristna inom statsförvaltningen, näringslivet, den aka
demiska världen och de tekniska yrkesområdena att bilda rikstäckan
de och regionala ”tankesmedjor” och nätverk för att sätta sig in i nya 
teknologier och på ett bibliskt och relevant sätt göra sina röster hörda 
vid utformningen av nya lagar;

D) alla lokala kristna gemenskaper att visa respekt för människolivets 
unika värde och okränkbarhet genom en holistisk, praktisk omsorg som 
förenar de fysiska, känslomässiga, relationsmässiga och andliga aspek
terna av vad det innebär att vara människa.
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7. Sanningen och de offentliga arenorna

Statsförvaltningen, näringslivet och den akademiska världen griper som 
arenor in i varandra och utövar starkt inflytande över varje land. Män
skligt sett anger de gränserna för kyrkans frihet.

A) Vi uppmuntrar kristna lärjungar att vara aktivt engagerade på dessa 
områden, såväl i offentlig tjänst som i det privata näringslivet – allt i 
syfte att prägla samhällets värderingar och påverka den offentliga de
batten. Vi uppmuntrar människor att stödja kristna skolor och univer
sitet som strävar efter hög akademisk nivå och biblisk sanning.

B) Korruption är något som fördöms i Bibeln. Den undergräver eko
nomisk utveckling, snedvrider beslutsfattandet och förstör den sociala 
sammanhållningen. Inget land är fritt från korruption. Vi uppmuntrar 
kristna på sina respektive arbetsplatser, framför allt unga företagare, att 
tänka kreativt hur de bäst kan stå emot detta gissel.

C) Vi uppmuntrar unga kristna akademiker att överväga en långsiktig 
karriär inom universitetsvärlden, dels för att undervisa och dels för att 
utveckla sin disciplin utifrån en biblisk världsbild och därigenom påver
ka sitt ämnesområde. Vi vågar inte försumma den akademiska världen.59

II. Vi vill bygga Kristi fred i vår  
splittrade och brustna värld

1. Den fred som Kristus har åstadkommit

Försoning med Gud går inte att skilja från försoning med varandra. Kris
tus, som är vår fred, har åstadkommit fred genom korset och förkunnat 
fred för denna splittrade värld bestående av judar och hedningar. Guds 
folks enhet är både ett faktum (”han har […] gjort de två lägren till ett”) 
och en befallning (”sträva efter att med friden som band bevara den 
andliga enheten”). Guds plan att förena hela skapelsen i Kristus grundar 
sig på folkens försoning i Guds nya människosläkte. Så väldig är kraften 
i det evangelium som Gud lovade Abraham.60

Vi hävdar att samtidigt som det judiska folket ingalunda var främlingar 
för Guds förbund och löften på samma sätt som Paulus säger att hed
ningarna var, behöver judar fortfarande försonas med Gud genom Jesus 
Messias. Det är enligt Paulus ingen skillnad mellan jude och hedning, 
varken i fråga om synden eller i fråga om frälsningen. Det är bara i och 
genom korset som de båda kan nalkas Gud Fadern i en enda Ande.61
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A) Vi fortsätter därför att bestämt hävda att kyrkan som helhet måste 
dela med sig av de goda nyheterna om att Jesus är Messias, herre och 
frälsare även till judarna. Dessutom uppmanar vi i samma anda som 
Romarbrevet kapitel 14 och 15 hednatroende att bejaka, uppmuntra 
och be för messiastroende judar i deras ansträngningar för att vittna 
bland sitt eget folk.

Försoning med Gud och med varandra är också en grund och en 
drivkraft för att söka den rättvisa som Gud kräver, utan vilken det en
ligt Gud inte kan bli någon fred. Sann och bestående försoning kräver 
att man erkänner gamla och nuvarande synder, omvänder sig inför Gud, 
bekänner sin synd inför dem man har sårat samt ber om och mottar 
deras förlåtelse. Detta inkluderar även ett löfte från kyrkan att ställa till 
rätta och om möjligt gottgöra dem som genom kyrkan har drabbats av 
våld och förtryck.

B) Vi längtar efter att få se Kristi världsvida kyrka – alla som har för
sonats med Gud – leva ut sin försoning med varandra och ge sig hän åt 
uppdraget och kampen för att hålla fred i Kristi namn.

2. Kristi fred i etniska konflikter

Etnisk mångfald är Guds gåva och plan för skapelsen.62 Denna mång
fald har fördärvats av människans synd och högmod, något som lett till 
förbistring, stridigheter, våld och krig bland folken. Men den etniska 
mångfalden kommer att bevaras i den nya skapelsen, då folk från alla 
folk, stammar, länder och språk kommer att församlas som Guds åter
lösta folk.63 Vi bekänner att vi många gånger inte tar etnisk identitet på 
allvar och inte värdesätter den så som Bibeln gör genom skapelsen och 
återlösningen. Vi respekterar inte andra människors etniska identitet 
och tar inte hänsyn till de djupa sår som denna mångåriga respektlöshet 
orsakar.

A) Vi uppmanar församlingens pastorer och ledare att undervisa Bibelns 
sanning om etnisk mångfald. Vi måste bejaka alla församlingsmedlem
mars etniska identitet. Samtidigt måste vi visa hur våra etniska lojaliteter 
är fördärvade av synden och undervisa troende kristna om att alla våra 
etniska identiteter är underordnade vår återlösta identitet som det nya 
människosläktet i Kristus genom korset. 

Vi bekänner med sorg och skam kristnas medverkan i några av de värsta 
förekomsterna av våld och förtryck genom historien, likaså den beklag
liga tystnaden från stora delar av kyrkan när sådana konflikter äger 
rum. Dessa inkluderar bland annat rasismens historia och arvet efter 
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det svarta slaveriet; förintelsen av judar; apartheid; så kallad etnisk 
rensning; sekteristiskt våld mellan kristna; decimering av inhemska be
folkningar; religiöst, politiskt och etniskt våld; palestiniernas lidande; 
det kastbaserade förtrycket och utrotningen av folkstammar. Kristna 
som antingen aktivt eller passivt bidrar till världens fördärv undergräver 
på ett allvarligt sätt vårt vittnesbörd om fredens evangelium. 

B) För evangeliets skull vill vi därför beklaga och uppmana till om
vändelse i de fall kristna har medverkat till etniskt våld, orättvisa eller 
förtryck. Vi uppmanar också till omvändelse i de fall kristna indirekt 
har medverkat till dessa onda handlingar genom att tiga, förhålla sig 
passiva eller neutrala eller genom att teologiskt försöka försvara dessa 
handlingar.

Om evangeliet inte är djupt rotat i sammanhanget, så att det utmanar 
och förvandlar de orättvisa världsuppfattningar och system som ligger 
bakom, då kommer människor på den onda dagen att lägga av sig den 
kristna lojaliteten som ett obekvämt klädesplagg och återvända till sina 
orättfärdiga lojaliteter och handlingar. Evangelisation utan lärjunga
träning är, liksom väckelse utan radikal lydnad för Kristi bud, inte bara 
bristfällig – den är rent av farlig.

Vi längtar efter den dag då kyrkan ska bli världens mest lysande 
föredöme för etnisk försoning och världens mest aktiva förespråkare 
för konfliktlösning. 

Denna längtan, som har sin grund i evangeliet, kallar oss att:

C) omfatta evangeliets försonande kraft i sin helhet och undervisa i en
lighet därmed. Detta inbegriper en biblisk helhetssyn på försoningen, 
det vill säga att Jesus inte bara tog våra synder på korset för att försona 
oss med Gud, utan också dödade vår fiendskap för att försona oss med 
varandra.

D) anlägga en försonlig livsstil. I praktiken kommer detta till uttryck 
när kristna:

1. förlåter sina förföljare, samtidigt som de har modet att påtala orätt
visor för andras räkning;

2. hjälper och visar gästfrihet mot medmänniskor ”på andra sidan” 
av en konflikt, där man tar initiativ till att bryta barriärer för att 
söka försoning;

3. fortsätter att vittna om Kristus i våldsamma miljöer och är bered
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da att hellre lida och till och med dö än att delta i förstörelse och 
hämnd;

4. engagerar sig i att långsiktigt läka sår efter konflikter och göra 
kyrkan till en fristad och en plats där alla kan få läkedom, också 
forna fiender.

E) vara vägvisare och hoppets bärare. Vi vittnar om den Gud som i Kris
tus har försonat världen med sig själv. Det är bara i Kristi namn och 
genom korsets och uppståndelsens seger som vi har makt att gå emot de 
onda makter som försvårar mänskliga konflikter och som vi har kraft 
att förmedla hans försonande kärlek och fred.

3. Kristi fred för fattiga och förtryckta

Den bibliska grunden för vår förpliktelse att söka rättvisa och shalom 
för de fattiga och förtryckta sammanfattas i trosbekännelsens avsnitt 7 
C. I kraft av detta längtar vi efter ett mera effektivt kristet handlande 
när det gäller:

Slaveri och människohandel

Det finns fler människor i slaveri runt om i världen i dag (uppskattnings
vis 27 miljoner) än vad det fanns för två hundra år sedan när Wilber
force kämpade för att avskaffa slavhandeln över Atlanten. Enbart i In
dien finns det runt 15 miljoner barnslavar. Kastväsendet förtrycker de 
lägsta kastgrupperna och utestänger daliter. Men sorgligt nog är den 
kristna kyrkan själv på många håll smittad av samma sorts diskrimine
ring. Den världsvida kyrkan måste därför gemensamt höja rösten i pro
test mot det som i praktiken är ett av världens äldsta slaverisystem. Men 
om denna världsvida kamp ska ha någon som helst trovärdighet, måste 
kyrkan fördöma den ojämlikhet och diskriminering som råder inom de 
egna leden.

De aldrig förut skådade folkomflyttningar som av olika anledningar 
förekommer i dagens värld har lett till människohandel på alla konti
nenter, ett omfattande slaveri av kvinnor och barn i sexhandeln samt 
övergrepp mot barn genom tvångsarbete och militärtjänst.

A) Låt oss som världsvid kyrka bekämpa denna onda människohandel 
och tala och handla profetiskt för att ”befria de fångna”. Detta inklu
derar att vi tar oss an de sociala, ekonomiska och politiska förhållanden 
som ger handeln näring. Världens slavar ropar till Kristi världsvida kyr
ka: ”Befria våra barn. Befria våra kvinnor. Var vår röst. Visa oss den nya 
gemenskap som Jesus har lovat.”
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Fattigdom

Vi bejakar hela Bibelns vittnesbörd om vad Gud vill både i fråga om 
strukturell ekonomisk rättvisa och om personlig barmhärtighet, respekt 
och frikostighet gentemot fattiga och nödlidande. Vi gläder oss över 
att denna omfattande bibliska lära har blivit mer integrerad i vår mis
sionsstrategi och praxis, likadant som den var för den tidiga kyrkan och 
aposteln Paulus.64

Låt oss därför:

B) inse vilken stor möjlighet de så kallade milleniemålen erbjuder för 
den lokala och globala kyrkan. Vi uppmanar kyrkor att propagera för 
dessa milleniemål inför regeringar och bidra till ansträngningar att upp
nå dem, till exempel genom den så kallade Mikautmaningen (www.mi
cahchallenge.com).

C) ha modet att tydliggöra att världen inte kan ta sig an, ännu mind
re lösa, fattigdomsproblemet utan att samtidigt utmana den måttlösa 
rikedomen och girigheten. Evangeliet utmanar den hejdlösa konsumis
mens avguderi. Eftersom vi tjänar Gud och inte mammon är vi kallade 
att bekänna att girighet vidmakthåller fattigdom och att fördöma den. 
Samtidigt gläder vi oss över att evangeliet även innefattar de rika och 
kallar dem till omvändelse och inbjuder dem att dela gemenskapen med 
dem som förvandlats av Guds förlåtande nåd.

4. Kristi fred för människor med funktionshinder

Människor med funktionshinder utgör en av de största minoriteterna 
i världen och beräknas uppgå till mer än 600 miljoner människor. Det 
stora flertalet av dessa bor i de minst utvecklade länderna och tillhör de 
fattigaste bland de fattiga. Inte nog med att de dagligen måste leva med 
nedsatt fysisk eller mental förmåga; de flestas förmåga begränsas ytter
ligare av sociala attityder, orättvisor och svårtillgängliga resurser. För
utom att ge människor med funktionshinder medicinsk och ekonomisk 
hjälp, måste vi kämpa tillsammans med dem, deras anhöriga och deras 
vårdgivare för att de både i samhället och i kyrkan ska inkluderas och 
betraktas som jämlikar. Gud kallar oss till ömsesidig vänskap, respekt, 
kärlek och rättvisa.

A) Låt oss som kristna världen över avvisa kulturella stereotyper, för som 
aposteln Paulus har sagt ”bedömer [vi] inte längre någon på människors 
vis”.65 Eftersom vi är skapade till Guds avbild, har vi alla gåvor som Gud 
kan använda i sin tjänst. Vi överlåter oss både till att hjälpa människor 
med funktionshinder och till att ta emot den hjälp de har att ge.
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B) Vi uppmuntrar församlings och missionsledare att inte bara tänka 
på mission bland människor med funktionshinder, utan också erkänna, 
bejaka och främja kristna funktionshindrades egen missionskallelse som 
en del av Kristi kropp.

C) Vi sörjer över att så många människor med funktionshinder får höra 
att deras nedsatta förmåga beror på personlig synd, brist på tro eller 
ovilja att bli helade. Vi bestrider att Bibeln lär detta som en allmängiltig 
sanning.66 Denna falska förkunnelse är pastoralt okänslig och andligt 
handikappande. Den lägger sten på skuldbördan och gäckar förhopp
ning ar om att övervinna andra hinder som människor med funktions
hinder står inför.

D) Vi överlåter oss till att göra våra kyrkor till platser där människor 
med funktionshinder inkluderas och betraktas som jämlikar och där 
man ställer sig på deras sida i kampen mot fördomar och kämpar för 
deras behov i samhället i stort.

5. Kristi fred för sin lidande skapelse

Vårt bibliska mandat när det gäller Guds skapelse beskrivs i trosbekän
nelsens avsnitt 7 A. Alla människor ska vara förvaltare av Guds goda 
skapelses rika överflöd. Vi har fått makt och myndighet att utöva gu
domligt herravälde och utnyttja skapelsen för att tillgodose människors 
väl och behov, till exempel genom jordbruk, fiske, gruvdrift, energi
produktion, ingenjörskonst, byggnadsarbete, handel och sjukvård. Sam
tidigt har vi fått befallning om att vårda och ta hand om skapelsen och 
allt den rymmer, därför att jorden tillhör Herren och inte oss. Detta gör 
vi för herren Jesu Kristi skull, han som är skapare, ägare, uppehållare, 
förlossare och arvtagare till hela skapelsen.

Vi beklagar det utbredda missbruket och fördärvet av jordens resurser, 
inklusive dess biologiska mångfald. Den kanske allvarligaste utmaning
en som den fysiska världen just nu står inför är hotet om klimatföränd
ringar. Dessa kommer i oproportionerligt hög grad att drabba männi
skor i fattigare länder, eftersom det är där som klimatpåverkan är som 
störst och där som man har små möjligheter att anpassa sig. Därför 
är det minst lika angeläget att ta itu med världens fattigdom som med 
klimat förändringarna.

Vi uppmuntrar kristna världen över att:

A) anlägga livsstilar som avstår från konsumtionsmönster som förstör 
eller förorenar miljön;
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B) använda sig av lagliga medel för att påverka regeringar att låta mora
liska krav gå före politisk hänsyn i frågor som rör miljöförstöring och 
potentiella klimatförändringar;

C) erkänna och uppmuntra den missionskallelse som finns a) hos krist
na som engagerar sig i hur jordens resurser bäst ska utnyttjas för män
niskors behov och välfärd med hjälp av jordbruk, industri och sjukvård, 
och b) hos kristna som engagerar sig i hur jordens naturliga miljöer och 
arter bäst ska bevaras och återställas med hjälp av naturvård och på
tryckningar. Båda dessa grupper har samma mål, för båda tjänar samma 
skapare, försörjare och förlossare.

III. Vi vill leva ut Kristi kärlek bland  
människor av andra trosuppfattningar

1. ”Älska din nästa som dig själv” innefattar  
människor av andra trosuppfattningar

Mot bakgrund av vad som står i trosbekännelsens avsnitt 7 D, vill vi 
bejaka vår höga kallelse som Jesu Kristi lärjungar att betrakta män
niskor av andra trosuppfattningar som vår nästa i biblisk bemärkelse. 
Dessa är människor skapade till Guds avbild; de är människor som Gud 
älskar och för vars synder Kristus har dött. Vi strävar inte bara efter 
att betrakta dem som vår nästa utan också följa vad Jesus har sagt och 
vara deras nästa. Vi är kallade att vara milda men inte naiva, vara kloka 
och inte godtrogna, vara beredda på alla slags faror men inte låta oss 
behärskas av rädsla.

Vi är kallade att dela med oss av de goda nyheterna genom att evange
lisera men inte ägna oss åt ovärdig proselytism. Evangelisation, vilket 
innefattar en rationell och övertygande argumentation som tar aposteln 
Paulus till föredöme, är ”en öppen och ärlig presentation av [evange
liet]. Detta ger sedan de som lyssnat fullständig frihet att själva ta ställn
ing till vad de hört. Vi vill vara känsliga mot dem som omfattar en an
nan tro, och vi avvisar varje ansats som söker att tvinga omvändelse på 
dem.”67 Proselytism å andra sidan är att försöka förmå andra att bli ”en 
av oss”, att ”anta vår religion” eller rent av ”gå med i vårt samfund”.

A) Vi överlåter oss till att alltid uppträda etiskt när vi evangeliserar. Vårt 
vittnesbörd ska ske ”ödmjukt och respektfullt i medvetande om [vår] 
goda sak”.68 Därför avvisar vi varje form av vittnesbörd som är tvin
gande, oetiskt, vilseledande eller respektlöst.
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B) I den Guds namn som är kärlek beklagar vi att vi inte i högre ut
sträckning har sökt vänskap med muslimer, hinduer, buddhister eller 
människor av andra trosuppfattningar. I Jesu anda vill vi ta initiativ till 
att visa dem kärlek, vänlighet och gästfrihet. 

C) I den Guds namn som är sanning vägrar vi att förmedla lögner och 
karikatyrer om andra trosuppfattningar; likaså förkastar vi de rasistiska 
fördomar, det hat och den rädsla som framkallas av populära medier 
och politisk retorik. 

D) I den Guds namn som är fred säger vi nej till våldets och vedergälln
ingens väg i alla våra förehavanden med människor av andra trosupp
fattningar, även om vi blir angripna med våld.

E) Vi bekräftar att det finns utrymme för dialog med människor av an
dra trosuppfattningar, på samma sätt som Paulus inlät sig i debatt med 
judar och hedningar i synagogor och på offentliga platser. Dessa dia
loger är en tillbörlig del av vår kristna mission och förenar vår fasta 
tro på att Kristus är unik och att evangeliet är sant med ett respektfullt 
lyssnande till andra. 

2. Kristi kärlek kallar oss att lida och  
till och med dö för evangeliets skull

Lidande kan vara en nödvändig del av vårt uppdrag att vittna om Kris
tus, precis som det var för hans apostlar och de gammaltestamentliga 
profeterna.69 Att vara villiga att lida är ett test på äktheten i vår mission. 
Gud kan använda lidande, förföljelse och martyrskap för att utbreda 
sin mission. ”Martyrskap är en form av vittnesbörd som Kristus har 
lovat att hedra speciellt.”70 Många kristna som lever i bekvämlighet och 
välstånd behöver på nytt höra Kristi kallelse att vara beredda att lida 
för hans skull. Många andra kristna lever redan mitt i detta lidande, ett 
pris man måste betala för att vittna om Kristus i en religiöst fientlig kul
tur. Man kanske har fått se nära och kära dö martyrdöden eller utstått 
tortyr eller förföljelse på grund av sin trofasta efterföljelse, men ändå 
fortsätter de att älska dem som gjort dem illa.

 A) Vi hör och tänker med tårar och böner på vittnesbördet från dem 
som lider för evangeliets skull. Vi ber om nåd och mod att tillsammans 
med dem ”älska våra fiender” så som Kristus befallt oss att göra. Vi ber 
att evangeliet ska bära frukt på platser som är fientligt inställda till dess 
sändebud. Samtidigt som vi med rätta sörjer över dem som lider, tänker 
vi på den oändliga sorg som Gud måste känna över dem som vägrar att 
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ta emot hans kärlek, hans evangelium och hans tjänare. Vi längtar efter 
att de ska vända om och bli förlåtna och upptäcka glädjen i att vara 
försonade med Gud.

3. Kärlek i handling förkroppsligar och  
väcker intresse för nådens evangelium

Vi är ”en kristusdoft”.71 Vi är kallade att leva och tjäna bland männi
skor av andra trosuppfattningar på ett sätt som är så genomdränkt av 
vällukten av Guds nåd att dessa människor känner doften av Kristus 
och kommer för att smaka och se att Gud är god. Genom denna för
kroppsligade kärlek ska vi göra evangeliet attraktivt i alla kulturer och 
religiösa miljöer. När kristna älskar människor av andra trosuppfattnin
gar genom att leva kärleksfullt och tjäna dem praktiskt, förkroppsligar 
de Guds förvandlande nåd.

I så kallade hederskulturer, där skam och vedergällning går hand i hand 
med religiös stränghet, är ”nåd” ett främmande begrepp. I dessa sam
manhang kan man inte att diskutera Guds sårbara, självutgivande kär
lek, eftersom den framstår som något främmande, rent av motbjudande. 
Människor som är hungriga nog att våga smaka Guds nåd behöver 
i stället lära sig att uppskatta nåden i mindre doser under längre tid. 
Doften av Kristus genomsyrar efter hand allt som hans efterföljare kom
mer i kontakt med.

A) Vi längtar efter att Gud ska uppbringa fler kärleksfulla människor 
som långsiktigt vill överlåta sig till att leva, älska och tjäna på svårbear
betade platser som behärskas av andra religioner, i syfte att förmedla 
doften och smaken av Jesu Kristi nåd till kulturer där det är opassande 
eller farligt att göra det. Detta kräver tålamod och uthållighet, ibland 
under ett helt liv och ibland ända till döds.  

4. Kärleken respekterar olika sorters lärjungaskap

Det finns så kallade insiderrörelser inom ett flertal religioner. Det rör 
sig om grupper av människor som numera följer Jesus som sin Gud och 
frälsare. De träffas i små grupper för att ha gemenskap, undervisning, 
tillbedjan och bön med Jesus och Bibeln i centrum, samtidigt som de le
ver kvar socialt och kulturellt i sina uppväxtmiljöer och därvidlag också 
följer vissa religiösa seder och bruk. Detta är en komplicerad företeelse, 
och det råder stor oenighet om hur man ska hantera detta. Somliga lov
ordar dessa rörelser. Andra varnar för att det finns en uppenbar risk för 
synkretism. Men risken för synkretism finns ju överallt bland kristna 
som vill uttrycka sin tro i sin egen kultur. Ser vi Gud verka på ett nytt 
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eller oväntat sätt, bör vi undvika tendensen att antingen a) förhastat 
beteckna och framhäva det som en ny missionsstrategi, eller b) förhastat 
fördöma det utan att vara lyhörd för sammanhanget.

A) Vi vill i samma anda som Barnabas, som när han kom till Antiokia 
och ”fick se bevisen på Guds nåd blev […] glad och manade alla att 
helhjärtat hålla sig till Herren”,72 vädja till alla som känner oro över 
detta att:

1. som vägledande princip ta apostlarnas beslut och praxis att inte 
”göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud”;73

2. visa ödmjukhet, tålamod och fördragsamhet och erkänna att det 
finns olika sätt att se på saken och föra samtal utan att höja tonen 
eller fördöma varandra.74

5. Kärleken vill nå människor i förskingring

Människor rör på sig som aldrig förr. Vår tid präglas av stora, globala 
folkomflyttningar. Man bedömer att 200 miljoner människor frivilligt 
eller ofrivilligt lever utanför sitt hemland. Begreppet ”förskingring” an
vänds här för att beteckna människor som av någon anledning har för
flyttats från sina hemländer. Massor av människor med många olika 
religiösa bakgrunder, också kristna, lever i förskingring. Det kan gälla 
ekonomiska flyktingar som söker arbete; interna flyktingar som tvingats 
flytta inom landet på grund av krig eller naturkatastrofer; vanliga flyk
tingar och asylsökande; offer för etnisk rensning; människor som flytt 
undan religiöst våld och förföljelse; folk som drabbats av svält på grund 
av torka, översvämningar eller krig; samt människor som på grund av 
fattigdom har flyttat från landsbygden in till städerna. Vi är övertygade 
om att dagens folkomflyttningar ingår i Guds övergripande frälsning
splan för världen, utan att vi fördenskull bortser från det onda och det 
lidande som dessa folkomflyttningar kan innebära.75

A) Vi uppmuntrar församlings och missionsledare att inse och ta vara 
på de missionsmöjligheter som de globala folkomflyttningarna och des
sa folk i förskingring erbjuder, vilket inbegriper att strategiskt planera 
och målinriktat träna och utrusta dem som är kallade att arbeta bland 
dessa människor. 

B) Vi uppmuntrar kristna i mottagarländer som har invandrargrup
per med annan religiös bakgrund att tvärs över alla språk och kultur
barriärer vittna om Kristus i ord och handling genom att följa de många 
bibliska befallningarna att älska invandraren, försvara främlingens rätt, 
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besöka dem som sitter i fängelse, visa gästfrihet, bygga vänskap, öppna 
sina hem och ge människor hjälp.76

C) Vi uppmuntrar kristna som själva är en del av förskingringen att be
trakta detta som Guds ledning, även om de inte själva har valt det, likaså 
att söka varje tillfälle Gud ger att vittna om Kristus i sina mottagar
länder och att bidra till deras välgång.77 Ifall dessa mottagarländer 
rymmer kristna kyrkor, vädjar vi till både de inhemska och invandrar
kyrkorna att lyssna till och lära av varandra och att inleda samarbete 
för att  gemensamt nå alla delar av landet med evangeliet.

6. Kärleken verkar för alla människors religionsfrihet

Att stödja mänskliga rättigheter genom att försvara religionsfriheten är 
inte oförenligt med att gå korsets väg när man möter förföljelse. Det 
råder ingen motsättning mellan att själv vara beredd att låta sina rättig
heter bli kränkta för Kristi skull och att överlåta sig till att försvara och 
tala för dem som inte har någon röst när deras mänskliga rättigheter 
kränks. Vi måste också skilja mellan att försvara de rättigheter som 
människor av andra trosuppfattningar har och att omfatta deras tro. 
Man kan försvara andras frihet att tro på och utöva sin religion utan att 
fördenskull bejaka denna religion som sann.

A) Låt oss som mål sträva efter alla människors religionsfrihet. Detta 
kräver att vi inför regeringar försvarar människor som blir förföljda, 
såväl kristna som människor av andra trosuppfattningar.

B) Låt oss plikttroget följa Bibelns undervisning om att vara goda med
borgare, att bidra till välgång för landet där vi bor, respektera och be 
för alla som har makt, betala skatt, göra gott och sträva efter att leva ett 
lugnt och stilla liv. Som kristna är vi kallade att underordna oss staten, 
såvida den inte befaller oss att göra sådant som Gud förbjuder eller 
förbjuder sådant som Gud befaller. Om staten sålunda tvingar oss att 
välja mellan lojalitet med staten och vår överordnade lojalitet mot Gud, 
måste vi säga nej till staten eftersom vi har sagt ja till Jesus Kristus som 
herre.78

Fastän vi med rätta kämpar för att alla människor ska ha religionsfrihet, 
längtar vi djupast sett efter att alla människor ska lära känna herren 
Jesus Kristus, komma till tro på honom och därmed bli räddade och gå 
in i Guds rike.
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IV. Vi vill förstå Kristi vilja  
för världens evangelisation

1. Onådda och försummade folkgrupper

Guds hjärta längtar efter att alla folk ska ha tillgång till kunskapen om 
Guds kärlek och hans frälsande verk genom Jesus Kristus. Vi erkänner 
med sorg och skam att det finns tusentals folkgrupper runt om i världen 
som ännu inte fått tillgång till denna kunskap genom något kristet 
vittnesbörd. Dessa folk är onådda i den bemärkelsen att det såvitt vi vet 
varken finns några troende kristna eller församlingar bland dem. Men 
många av dessa folk är dessutom försummade i den bemärkelsen att vi 
för närvarande inte känner till några kyrkor eller missionsorganisationer 
som ens försöker förmedla evangeliet till dem. Faktum är att det bara är 
en bråkdel av kyrkans (personella och materiella) resurser som satsas på 
de minst nådda folkgrupperna. Detta är per definition folkgrupper som 
inte kommer att inbjuda oss att förkunna de goda nyheterna, eftersom 
de ju inte ens känner till dem. Att de fortfarande är onådda två tusen år 
efter att Jesus befallde oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar utgör 
inte bara en skarp tillrättavisning av vår olydnad, inte heller bara ett 
slags andlig orättvisa, utan också en outtalad ”makedonisk kallelse”.79

Låt oss som världsvid kyrka ta oss an denna utmaning och:

A) bekänna att vi varit blinda för det faktum att det fortfarande finns så 
många onådda folk i världen och att vi inte varit ivriga nog att förmedla 
evangeliet till dem.

B) förnya vår överlåtelse att nå dem som ännu inte har hört evangeliet, 
att verkligen sätta oss in i deras språk och kultur, att med förkroppsligad 
kärlek och självutgivande tjänst leva ut evangeliet bland dem, att i ord 
och handling förmedla herren Jesu Kristi ljus och sanning och genom 
den helige Andes kraft väcka dem till medvetenhet om Guds överväl
digande nåd.

C) sträva efter att utrota fattigdomen på biblar i världen, eftersom Bi
beln fortfarande är en oumbärlig del av evangelisationen. För att lyckas 
med detta måste vi:

1. skynda på bibelöversättningen till de språk och folkgrupper som 
ännu har någon bibeldel på sitt modersmål;

2. göra Bibelns budskap allmänt tillgängligt med hjälp av muntliga 
medel. (Se även Muntliga kulturer nedan.)
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D) sträva efter att utrota okunskapen om Bibeln i kyrkan, eftersom Bi
beln fortfarande är en oumbärlig del av lärjungaträningen för att göra 
troende mer lika Kristus.

1. Vi längtar efter att Guds kyrka ska gripas av en förnyad övertygel
se om att bibelundervisning är absolut nödvändig för att kyrkan 
ska byggas upp till tjänst, enhet och mognad.80 Vi gläder oss över 
alla de herdar och lärare som Kristus har begåvat och gett åt kyr
kan. Vi vill göra vårt yttersta för att identifiera, uppmuntra, träna 
och stödja dem att förkunna och undervisa Guds ord. I förbindelse 
med detta måste vi avvisa den sortens klerikalism som begränsar 
förkunnelsen av Guds ord till några få avlönade yrkesutövare eller 
till formella predikningar från talarstolen. Det finns många män
niskor, både män och kvinnor, som har en tydlig gåva att leda 
och undervisa Guds folk och som använder denna gåva mera in
formellt eller vid sidan av de officiella samfundsstrukturerna men 
som alldeles uppenbart är välsignade av Guds Ande. Dessa be
höver erkännas, uppmuntras och utrustas att rätt utlägga sannin
gens ord.

2. Vi måste främja bibelkunskapen hos den generation som numera 
huvudsakligen tar till sig digital kommunikation framför böcker. 
Detta kan vi göra genom att uppmuntra digitala metoder att in
duktivt studera Bibeln lika ingående som om vi använde papper 
och penna.

E) låta evangelisationen fortsätta vara centrum i vår helhetssyn på mis
sion, eftersom evangeliet är själva upphovet till all biblisk mission och 
även utgör dess innehåll och existensberättigande. Allt vad vi gör ska 
vara ett konkret uttryck för och en proklamation av Guds kärlek och 
nåd och hans frälsande verk genom Jesus Kristus.

2. Muntliga kulturer

Majoriteten av världens befolkning tillägnar sig kunskap enbart på 
muntlig väg. Mer än hälften tillhör något av de onådda folk som defini
erats ovan. Av dessa finns det uppskattningsvis 350 miljoner människor 
som inte har en enda bibelvers på sitt eget språk. Förutom sådana som 
enbart tillägnar sig kunskap på muntlig väg, finns det många som nästan 
enbart tillägnar sig kunskap på muntlig väg, såtillvida att de rent teknisk 
kan läsa och skriva men föredrar muntlig kommunikation i och med 
utvecklingen av visuell inlärning och bildens stora betydelse i dagens 
kommunikation.

Låt oss erkänna och vidta åtgärder på detta område genom att:
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A) i större utsträckning använda oss av muntliga metoder i våra lärjunga
träningsprogram, även bland troende som redan kan läsa och skriva;

B) i muntligt format ta fram berättande biblar på de onådda och försum
made folkens viktigaste språk och göra detta till en prioriterad fråga;

C) uppmuntra missionsorganisationer att utveckla muntliga strategier, 
som att spela in och distribuera muntliga bibelberättelser för använd
ning i såväl evangelisation som lärjunga och ledarskapsträning, samti
digt som man ger varje pionjärarbetare och församlingsgrundare lämp
lig träning i muntlig kommunikation; dessa skulle då kunna använda 
sig av beprövade muntliga och visuella kommunikationsmetoder för att 
förmedla hela den bibliska frälsningsberättelsen, till exempel genom his
torieberättande, dans, konst, poesi, religiös sång och drama;

D) uppmuntra lokala församlingar i den globala södern att ta sig an 
onådda folkgrupper i sitt närområde med hjälp av muntliga metoder 
anpassade för just deras världsuppfattning.

E) uppmuntra teologiska utbildningar att tillhandahålla kurser för att 
utbilda pastorer och missionärer i muntliga metodologier.

3. Kristuscentrerade ledare

Kyrkans snabba tillväxt på många håll går sällan på djupet och gör 
därför kyrkan sårbar, delvis beroende på att det saknas tränade ledare 
och delvis beroende på att många utnyttjar sin ställning för att utöva 
världslig makt, skaffa sig status eller berika sig själva. Detta får till följd 
att Guds folk blir lidande, Kristus vanäras och missionen undergrävs. 
”Ledarträning” är den lösning som oftast brukar lyftas fram. Antalet 
ledarträningsprogram av olika slag har också mångfaldigats, men pro
blemet består ändå. Det finns två troliga anledningar till detta:

För det första är det att ta saker och ting i fel ordning att träna ledare 
att bli fromma och kristuslika. Utifrån Bibeln är det bara personer vars 
liv redan visar prov på moget lärjungaskap som över huvud taget ska 
utses till ledare.81 Men om vi nu ändå befinner oss i det läget att det finns 
 många personer i ledande ställning som knappt fått någon lärjunga
träning alls, då är det förstås inget annat att göra än att inkludera 
grundläggande lärjungaträning i deras ledarutveckling. Att det finns så 
mycket ogudaktigt och världsligt ledarskap i den globala kyrkan är en
ligt mångas förmenande ett påtagligt bevis på att vi under flera genera
tioner har ägnat oss åt reduktionistisk evangelisation, har försummat 
lärjungaträning och nöjt oss med ytlig tillväxt. Lösningen på ledarskaps
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problemet är inte mer ledarträning utan bättre lärjungaträning. Ledare 
måste först lära sig att följa Kristus.

För det andra fokuserar vissa ledarträningsprogram på färdigförpackad 
kunskap, tekniska metoder och färdigheter på bekostnad av gudfruk
tighet. Riktiga kristna ledare däremot måste vara kristuslika och ha en 
tjänande attityd, vara ödmjuka, redliga, rena, inte giriga, vara bedjare 
och beroende av Guds Ande och ha en innerlig kärlek till människor. 
Dessutom saknar vissa ledarträningsprogram specifik träning av en ab
solut nödvändig färdighet som Paulus nämner i sin lista över kvalifika
tioner, nämligen den att kunna undervisa Guds ord till Guds folk. Detta 
trots att bibelundervisning är det absolut viktigaste redskapet för att 
träna lärjungar och samtidigt den allvarligaste bristen hos dagens för
samlingsledare.

A) Vi längtar efter att se ökade ansträngningar för att träna lärjungar 
genom långsiktigt arbete med undervisning och fostran av nykristna, så 
att var och en som Gud kallar och ger åt kyrkan som ledare blir kvalifi
cerade enligt Bibelns kriterier på mognad och tjänarskap.

B) Vi förnyar vår överlåtelse att be för våra ledare. Vi längtar efter att 
Gud ska mångfaldiga, skydda och uppmuntra ledare som troget och 
lydigt håller sig till Skriftens ord. Vi ber att Gud ska tillrättavisa, avlägs
na eller föra till omvändelse sådana ledare som vanärar hans namn och 
skadar förtroendet för evangeliet. Vi ber också att Gud ska väcka en ny 
generation av lärjungtränade tjänare och ledare vars främsta lidelse är 
att lära känna Kristus och bli lika honom.

C) De av oss som är kristna ledare behöver inse vår sårbarhet och be
jaka ansvarighetens gåva inom Kristi kropp. Vi rekommenderar varje 
ledare att gå med i en grupp där man är ansvariga inför varandra.

D) Vi vill verkligen uppmuntra teologiska utbildningar och alla dem 
som anordnar ledarträningsprogram att fokusera mer på andlig och 
personlig karaktärsdaning, inte bara på att meddela kunskap och mäta 
prestationer, och vi gläder oss storligen över dem som redan gör detta 
som en del av en heltäckande ledarutveckling av ”hela människan”. 

4. Storstäder

Storstäderna är livsviktiga för människans framtid och för världsmis
sionen. Hälften av världens befolkning lever i dag i storstäder. Det är 
också i storstäderna som fyra betydelsefulla sorters människor oftast 
finns: a) nästa generation av unga människor, b) de mest onådda folk
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grupperna som flyttat in till städerna, c) människor som påverkar kul
turen, och d) de fattigaste bland de fattiga.

A) Vi kan urskilja Guds allsmäktiga hand bakom vår tids kraftigt ökan
de urbanisering, och vi uppmanar församlings och missionsledare att 
reagera på detta faktum genom att omgående börja ägna strategisk 
uppmärksamhet åt storstadsmission. Vi måste älska våra storstäder så 
som Gud gör, med helig urskillning och kristuslik barmhärtighet, och 
följa hans befallning att göra allt för att våra städer ska blomstra,82 
varhelst det må vara. Vi vill sträva efter att hitta lämpliga och flexibla 
missionsmetoder som svarar mot storstadens förutsättningar.

5. Barn

Alla barn lever i riskzonen. Det finns omkring två miljarder barn i värl
den, och hälften av dem lever i riskzonen på grund av fattigdom. Mil
joner lever i riskzonen på grund av materiellt välstånd. Barn till män
niskor som är rika och trygga har hur mycket som helst att leva på, men 
ingenting att leva för.

Barn och unga är inte bara morgondagens utan också dagens kyrka. 
Unga har stor möjlighet att vara delaktiga i Guds mission. De repre
senterar en väldigt underutnyttjad grupp inflytelserika människor som 
är känsliga för Guds röst och är villiga att följa den. Vi gläder oss över 
alla de utmärkta organisationer som verkar bland och tillsammans med 
barn, och vi längtar efter fler sådana arbeten eftersom behovet är så 
stort. Som vi läser i Bibeln kan Gud använda barn och unga – deras 
böner, insikter, ord och initiativ – för att förändra människors hjärtan. 
De utgör ”ny energi” för att förvandla världen. Låt oss lyssna och inte 
kväva deras barnsliga andlighet med våra vuxna, rationalistiska synsätt.

Vi överlåter oss själva till:

A) att ta barn på allvar, genom att på nytt bibliskt och teologiskt reflek
tera över Guds kärlek till barnen, hans plan för och genom dem, men 
även genom att återupptäcka vilken djup betydelse Jesu utmanande 
handling att ställa ett barn ”mitt ibland dem”83 har för vår teologi och 
mission;

B) att sträva efter att träna människor och tillhandahålla resurser för 
att möta barns behov världen över och om möjligt arbeta med deras 
familjer och sociala sammanhang, i full övertygelse om att holistiskt ar
bete med och genom varje ny generation av barn och unga är en viktig 
beståndsdel i världsmissionen;
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C) att avslöja, stå emot och vidta åtgärder mot varje kränkning av barn, 
exempelvis genom våld, exploatering, slaveri, människohandel, prosti
tution, köns och etnisk diskriminering, riktad kommersiell reklam och 
medveten vanvård.

6. Bön

Låt oss mitt bland alla dessa prioriteringar överlåta oss på nytt till bön. 
Bön är en kallelse, en befallning och en gåva. Bön är en helt oumbärlig 
grund och resurs för varje del av vår mission.

A) Vi vill med endräktighet, fokus, uthållighet och biblisk skärpa be om:

1. att Gud i sin Andes kraft sänder ut arbetare till alla världens hörn;

2. att förlorade människor över hela jorden ska dras till Gud genom 
hans Ande, till följd av att evangeliet förkunnas och Kristi kärlek 
och makt blir synliggjord;

3. att Guds härlighet ska uppenbaras och Kristi namn bli känt och 
ärat på grund av hans folk och deras karaktär, handlingar och ord 
– samtidigt som vi vill ropa till Gud för våra systrar och bröder 
som lider för Kristi namns skull;

4. att Guds rike ska komma, att Guds vilja ska ske på jorden så som i 
himlen, i syfte att skipa rättvisa, förvalta och ta hand om skapelsen 
och välsigna vårt samhälle med Guds fred. 

B) Vi vill ständigt tacka Gud när vi ser vad han gör bland folken, och vi 
ser fram emot den dag då denna världens rike ska bli vår Guds och hans 
Kristi rike.

V. Vi vill kalla Kristi kyrka tillbaka till  
ödmjukhet, redlighet och enkelhet

Sju gånger talar Paulus i Efesierbrevet om hur vi kristna ska leva och 
inte leva.84

1. Lev annorlunda som Guds nya mänsklighet85

Guds folk vandrar antingen Herrens vägar eller andra gudars vägar. 
Bibeln visar att Guds största problem inte bara är världens folk, utan 
också det folk som han har skapat och kallat att vara en välsignelse 
för folken. Det största hindret för att utföra detta uppdrag är avguderi 
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bland Guds eget folk. Om vi är kallade att få alla folk att dyrka den ende 
sanne levande Guden, då har vi kapitalt misslyckats om vi själva följer 
de falska gudar som dyrkas av folket runt omkring oss.

Om det inte är någon skillnad i beteende mellan kristna och ickekristna 
– till exempel i fråga om korruption och girighet eller sexuell lösaktighet 
eller skilsmässofrekvens eller återfall till gamla religiösa seder eller in
ställningen till människor av andra raser eller en konsumistisk livsstil 
eller sociala fördomar – då gör världen rätt i att fråga sig om vår kristna 
tro alls gör någon skillnad. Vårt budskap har ingen som helst trovär
dighet i världens ögon.

 A) Vi vill utmana varandra som Guds folk i alla kulturer att ta itu med 
att vi mer eller mindre, medvetet eller omedvetet, är fångna i den om
givande kulturens avguderi. Vi ber om profetisk urskillningsförmåga att 
identifiera och avslöja dessa falska gudar, framför allt när de håller till i 
våra kyrkor. Vi ber också om mod att omvända oss och ta avstånd från 
dessa gudar i herren Jesu namn och auktoritet.

B) Eftersom det inte finns någon biblisk mission utan biblisk livsföring, 
överlåter vi oss på nytt och utmanar alla som bekänner Kristus att leva 
radikalt annorlunda mot världens sätt att leva, att vi ”klär [oss] i den 
nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet 
och den helighet som hör sanningen till.”86

2. Lev i kärlek och avvisa den förvända  
sexualitetens avguderi87

Guds tanke med skapelsen är att äktenskapet ska vara en överlåten, 
trofast relation mellan en man och en kvinna, där de blir ett och bildar 
en ny social enhet som skiljer sig från deras respektive uppväxtfamiljer. 
Samlaget är ett uttryck för denna enhet och ska bara försiggå inom äk
tenskapets ram. Denna kärleksfulla, sexuella förening inom äktenskapet, 
där två människor ”blir ett”, återspeglar såväl Kristi relation till kyrkan 
som enheten mellan judar och hedningar i den nya mänskligheten.88

Paulus ställer Guds rena kärlek i motsats till den orena, förfalskade kär
lek som döljer sig i den förvända sexualiteten och allt som är förenat med 
den. All slags förvänd sexualitet, där människor idkar sexuellt umgänge 
före eller utanför äktenskapet så som det definierats ovan, avviker från 
Guds vilja och skapelsens och frälsningens välsignelse. De missförhål
landen och det avguderi som omger den förvända sexualiteten bidrar 
till hela samhällets förfall, genom att äktenskap och familjer spricker 
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vilket i sin tur skapar ett oöverskådligt lidande i form av ensamhet och 
ut nyttjande. Detta är ett svårt problem även inom kyrkan, och det är 
tragiskt nog en alltför vanlig orsak till att ledare misslyckas.

Vi erkänner att vi behöver mycket ödmjukhet och medvetenhet om hur 
lätt det är att misslyckas på detta område. Vi längtar efter att se kristna 
utmana den omgivande kulturen genom att leva efter de normer som 
Bibeln kallar oss till.

A) Vi vill verkligen uppmuntra alla pastorer att:

1. skapa ett öppnare samtalsklimat kring sexualitet i våra kyrkor 
och på ett positivt sätt förmedla de goda nyheterna om Guds plan 
för sunda relationer och familjer, men samtidigt med kärleksfull 
uppriktighet ta sig an de områden där kristna har del i den om
givande kulturens brustna och dysfunktionella verklighet;

2. på ett tydligt sätt förmedla Guds normer men att göra det med 
Kristi kärleksfulla barmhärtighet mot syndare, hela tiden medvet
na om hur sårbara vi alla är för sexuella frestelser och synder;

3. sträva efter att vara ett gott föredöme och leva efter Bibelns prin
ciper om sexuell trohet.

B) Som medlemmar i kyrkan överlåter vi oss till:

1. att göra allt vad vi kan i kyrkan och i samhället för att stärka tro
fasta äktenskap och sunda familjer;

2. att uppmuntra ensamstående, änkor och barnlösa att vara med 
och bidra, så att vi ser till att kyrkan är en öppen och stödjande 
familj och att vi ger dessa människor möjlighet att använda sina 
gåvor i varje del av kyrkans tjänst;

3. att stå emot alla former av förvänd sexualitet i den omgivande 
kulturen, till exempel pornografi, otrohet och lösaktighet;

4. att försöka förstå och ta itu med de djupa hjärtefrågor kring iden
titet och erfarenhet som drar människor in i homosexuellt be
teende; att nå ut med Kristi kärlek, barmhärtighet och rättvisa; 
samt att ta avstånd från och fördöma alla former av hat, verbal 
och fysisk misshandel och diskriminering mot homosexuella;

5. att komma ihåg att ingen människa eller situation är bortom Guds 
räddning och frälsande nåd, så att verklig förändring och återupp
rättelse kan ske.
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HIV/AIDS är ett stort problem i många länder. Miljontals människor är 
smittade av HIV – också i våra kyrkor – och miljontals barn har blivit 
föräldralösa på grund av AIDS. Gud kallar oss att uttrycka hans stora 
kärlek och barmhärtighet mot alla som är smittade och berörda och att 
göra allt vad vi kan för att rädda liv. Vi tror att Jesu undervisning och 
föredöme, liksom den förvandlande kraften i hans kors och uppstån
delse, är av central betydelse för det svar på HIV/AIDS som världen så 
desperat behöver utifrån en helhetssyn på mission.

C) Vi längtar efter att alla pastorer ska vara goda föredömen när det 
gäller sexuell renhet och trohet, så som Paulus befallde, och att de klart 
och tydligt och ofta ska undervisa om att sexuellt umgänge bara ska 
ske inom äktenskapet. Detta behövs inte bara på grund av att Bibeln 
tydligt säger det, utan också på grund av att den stora mängden sexu
ella relatio ner utanför äktenskapet är en stor anledning till den snabba 
spridningen av HIV/AIDS i de länder som är mest påverkade. 

D) Vi tar starkt avstånd från all fördömelse, antipati, stigmatisering och 
diskriminering mot sådana som bär på HIV/AIDS. Allt sådant är en 
synd och en skam i Kristi kropp. Alla har vi syndat och gått miste om 
Guds härlighet; vi är frälsta enbart av nåd och ska vara sena att döma, 
snabba att upprätta och förlåta. Vi inser också med sorg och barmhär
tighet att väldigt många som blir smittade av HIV/AIDS blir det utan 
egen förskyllan, ofta genom att de vårdat och tagit hand om andra.

E) Låt oss som världsvid kyrka i Kristi namn och i den helige Andes 
kraft ta oss an denna utmaning. Låt oss sluta upp bakom våra systrar 
och bröder i de regioner som är hårdast drabbade av HIV/AIDS med 
hjälp av praktiskt stöd, barmhärtig omsorg (också om änkor och föräl
dralösa barn), social och politisk kamp, utbildningsprogram (särskilt så
dana som stärker kvinnor) och effektiva, förebyggande handlingsplaner 
som är anpassade efter den lokala situationen. Vi överlåter oss till denna 
angelägna och profetiska gärning som en del av kyrkans helhetssyn på 
mission.

3. Lev i ödmjukhet och avvisa maktens avguderi89

På grund av vår fallenhet och synd används makten ofta för att krän
ka och utnyttja andra. Vi sätter oss på höga hästar och anser oss vara 
förmer i fråga om kön, ras och samhällsstatus. Paulus bemöter alla dessa 
kännetecken på högmodets och maktens avguderi med kravet att alla 
som är fyllda av Guds Ande ska underordna sig varandra för Kristi 
skull. Denna ömsesidiga underordning och kärlek ska komma till ut
tryck i äktenskapet, familjen och socioekonomiska relationer.
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A) Vi längtar efter att se kristna makar, föräldrar och barn, arbetstagare 
och arbetsgivare, leva ut Bibelns undervisning om att ”underordna [sig] 
varandra i vördnad för Kristus”.

B) Vi uppmuntrar pastorer att hjälpa troende att förstå, öppet samtala 
om och tillämpa den ömsesidiga underordning gentemot varandra som 
Gud kräver av sina barn. I en värld präglad av girighet, makt och dis
kriminering kallar Gud sin kyrka till att vara en trygg hamn av barm
härtig ödmjukhet och osjälvisk kärlek mellan medlemmar.

C) Vi uppmanar alldeles särskilt kristna män att ge akt på den balan
serade ansvarsfördelning som Paulus lyfter fram i sin undervisning om 
män och hustrur. Ömsesidig underordning innebär att hustrun ska 
under ordna sig en man vars kärlek och omsorg grundar sig på Jesu Kris
ti självutgivande kärlek till sin kyrka. Varje form av misshandel av sin 
hust ru – verbal, känslomässig eller fysisk – är oförenlig med Kristi kär
lek oavsett kultur. Vi tillbakavisar bestämt att det finns någon kulturell 
sed eller förvriden bibeltolkning som kan rättfärdiga att man slår sin 
hustru. Vi sörjer över att sådant förekommer bland bekännande kristna, 
också bland pastorer och ledare. Vi tvekar inte att fördöma det som 
synd och mana till omvändelse och avståndstagande från detta bruk. 

4. Lev i redlighet och avvisa framgångens avguderi90

Vi kan inte bygga Guds rike på oärliga grunder, eftersom Gud är sann
färdig. Men i vår längtan efter ”framgång” och ”resultat” frestas vi att 
offra vår redlighet med hjälp av förvanskade och överdrivna påståenden 
som kan liknas vid lögner. Att vandra i ljuset innebär att leva i ”rättfär
dighet och sanning”.91

A) Vi uppmanar alla församlings och missionsledare att stå emot fres
telsen att inte vara helt ärliga när man presenterar sitt arbete. Vi up
pträder oärligt när vi underblåser våra rapporter med obekräftad stati
stik eller förvränger sanningen på grund av vinningslystnad. Vi ber 
om en reningsvåg av ärlighet och ett slut på denna förvanskning. Vi 
uppmanar alla som ekonomiskt bidrar till andligt arbete att inte ställa 
orimliga krav på synbara och mätbara resultat, bortsett från behovet av 
normal ansvarskyldighet. Låt oss sträva efter en kultur präglad av total 
öppenhet och redlighet. Vi vill vandra i Guds ljus och sanning, för Her
ren är den som prövar hjärtan och gläder sig åt redlighet.92

5. Lev i enkelhet och avvisa girighetens avguderi93

Förkunnelsen och undervisningen av den så kallade framgångsteologin 
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som förekommer på många håll runt om i världen väcker betydande be
kymmer. Vi vill i sammanhanget definiera framgångsteologin som läran 
att troende har rätt att bli välsignade med hälsa och rikedom och att de 
kan erhålla dessa välsignelser genom att göra anspråk på dem i tro och 
att ”så sitt utsäde” genom att ge av sina ekonomiska eller materiella 
tillgångar. Framgångsteologin är en företeelse som skär tvärs igenom 
många samfund på varje kontinent.

Vi bekräftar Guds undergörande nåd och kraft, och vi välkomnar till
växten i kyrkor och sammanhang som får folk att utöva förväntansfull 
tro på den levande Guden och hans övernaturliga kraft. Vi tror också på 
den helige Andes kraft. Men vi förnekar att Guds undergörande kraft 
kan behandlas som någonting automatiskt, något som människor kan 
bestämma över med hjälp av vissa metoder eller som kan manipuleras 
med hjälp av människors ord, handlingar, offer, föremål eller riter.

Vi bekräftar att det finns en biblisk idealbild av mänsklig framgång och 
blomstring och att Bibeln inbegriper materiell välfärd (såväl hälsa som 
rikedom) i sin undervisning om Guds välsignelse. Däremot är det en 
obiblisk lära att andlig välfärd kan mätas i materiella termer eller att 
rikedom alltid är ett tecken på Guds välsignelse. Bibeln visar att man 
kan skaffa sig rikedom med hjälp av förtryck, bedrägeri och korrup
tion. Vi förnekar också att fattigdom, sjukdom eller för tidig död alltid 
är ett tecken på Guds förbannelse eller bristande tro eller en följd av 
att människor har syndat, eftersom Bibeln avvisar sådana förenklade 
förklaringar.

Vi håller med om att det är gott och riktigt att upphöja Guds makt 
och seger. Men vi tror att många som kraftfullt förespråkar framgångs
teologin lär sådant som allvarligt förvanskar bibelordet; att dessa mån
ga gånger handlar och lever på ett sätt som är oetisk och långt ifrån 
kristus likt; att de inte sällan ersätter genuin evangelisation med mirakel
jakt och ersätter kallelsen till omvändelse med en kallelse att skänka 
pengar till predikantens egen organisation. Vi sörjer över att denna 
under visning skadar så många kyrkor andligt och själavårdsmässigt. Vi 
vill verkligen med glädje bejaka allt som görs i Kristi namn för att bota 
sjuka eller varaktigt befria människor ur fattigdom och lidande. Men 
framgångsteologin erbjuder ingen varaktig lösning på fattigdomen utan 
kan i stället leda människor bort från det sanna budskapet och medlet 
för att nå evig frälsning. Därför kan den i sak betecknas som ett falskt 
evangelium. Följaktligen avvisar vi framgångsteologins överdrifter som 
oförenliga med en balanserad, biblisk kristen tro.
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A) Vi vill uppmuntra församlings och missionsledare i de sammanhang 
där framgångsteologin är populär att verkligen pröva vad den lär och 
särskilt ge akt på Jesu undervisning och föredöme. Framför allt behöver 
vi alla tolka och undervisa de bibeltexter som brukar användas till stöd 
för framgångsteologin utifrån Bibeln som helhet och väga dessa tex
ter mot andra bibeltexter. Om framgångsteologin förkunnas i fattiga 
sammanhang, måste vi bemöta detta med genuin barmhärtighet och åt
gärder för att skapa rättvisa och bestående förvandling för de fattiga. 
Framför allt måste vi ersätta självupptagenhet och girighet med Bibelns 
lära om självuppoffring och frikostigt givande som ett tecken på sann 
kristen efterföljelse. Vi bekräftar Lausannerörelsens historiska kallelse 
att hitta enklare sätt att leva.

VI. Vi vill samarbeta inom Kristi kropp  
för enhet kring missionen

Paulus förklarar att kristen enhet är Guds verk och grundar sig på vår 
försoning med Gud och med varandra. Denna dubbla försoning har 
vunnits genom korset. När vi lever i enhet sinsemellan och samarbetar, 
åskådliggör vi korsets övernaturliga, motkulturella kraft. Men när vi 
visar prov på oenighet genom att inte samarbeta, förringar vi vårt up
pdrag och budskap och förnekar korsets kraft.

1. Enhet inom kyrkan

En söndrad kyrka har inget att säga till en söndrad värld. Kan vi inte 
leva i försonad enhet, blir detta ett stort hinder för missionens trovär
dighet och effektivitet.

A) Vi sörjer över den söndring och splittring som finns i våra kyrkor och 
organisationer. Vi längtar innerligt efter att kristna ska odla ett kärleks
fullt sinnelag och följa Paulus befallning: ”Sträva efter att med friden 
som band bevara den andliga enheten”.94

B) Samtidigt som vi inser att vår enhet djupast sett är andlig, längtar 
vi att fler ska upptäcka vilken kraft som ryms i den synliga, praktiska, 
jordbundna enheten sett ur missionens synvinkel. Därför uppmanar 
vi kristna systrar och bröder världen över att för vårt gemensamma 
vittnesbörds och uppdragets skull motstå frestelsen att splittra Kristi 
kropp och i stället söka vägar till försoning och förnyad enhet där det 
är möjligt.
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2. Samarbete inom den globala missionen

Samarbete kring missionen handlar inte bara om effektivitet. Det är 
också ett strategiskt och praktiskt uttryck för att vi alla underordnar 
oss Jesus Kristus som herre. Alltför ofta har vi bedrivit mission på ett 
sätt som syftat till att bevara och sätta vår egen identitet (etnisk, sam
fundsmässig, teologisk etc) i första rummet, och vi har inte överlämnat 
våra lidelser och ensidiga intressen till honom som ensam är vår herre 
och mästare. Kristi herravälde och centrala plats i vår mission måste 
vara mer än en trosbekännelse; det måste vara bestämmande för vår 
strategi, praxis och enhet. 

Vi gläder oss över den tillväxt och den styrka som framväxande missions
rörelser i majoritetsvärlden i syd ger prov på, likaså att det gamla mön
stret att all mission ska gå från västvärlden till resten av världen är på 
väg bort. Men vi accepterar inte att stafettpinnen och missions ansvaret 
nu ska gå över från en del av den världsvida kyrkan till en annan. Det 
är ingen mening att låta den gamla västerländska triumfalismen dö ut, 
bara för att återuppliva samma ogudaktiga sinnelag i Asien, Afrika eller 
Latinamerika. Ingen enskild folkgrupp, nation eller kontinent kan göra 
exklusivt anspråk på att vara de som ska fullborda missionsbefallnin
gen. Det är bara Gud som råder över detta.

A) Vi står som församlings och missionsledare enade världen över och 
är kallade att erkänna och godta varandra, och alla har möjlighet att 
tillsammans bidra till världsmissionen. Låt oss böja oss för Kristus och 
lägga bort all misstänksamhet, allt konkurrenstänkande och all stolthet 
och vara öppna för att lära av människor som Gud använder, även om 
de inte tillhör vår egen kontinent, vår egen teologi, vår egen organisa
tion eller vår egen vänkrets.

B) Samarbete handlar inte bara om pengar. Att urskillningslöst pumpa 
in pengar brukar inte sällan korrumpera och splittra kyrkan. Låt oss 
slutgiltigt bevisa att kyrkan inte styrs av principen att de som har mest 
pengar också har all beslutanderätt. Låt oss inte längre tvinga på andra 
delar av kyrkan våra egna namn, slagord, handlingsplaner, system och 
tillvägagångssätt. Låt oss i stället verka för sann ömsesidighet mellan 
nord och syd, öst och väst, för ett ömsesidigt givande och tagande, för 
en respekt och värdighet som kännetecknar verkliga vänner och sam
arbetspartners i missionen.

3. Män och kvinnor i samarbete

Skriften hävdar att Gud skapade man och kvinna till sin avbild och be
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fallde dem att tillsammans råda över skapelsen. Synden kom in i världen 
och historien då mannen och kvinnan tillsammans gjorde uppror mot 
Gud. Genom Kristi kors vann Gud frälsning, förlåtelse och enhet lika 
mycket åt män som åt kvinnor. På pingstdagen utgöt Gud profetians 
Ande över alla människor, både söner och döttrar. Kvinnor och män är 
därmed jämställda i skapelsens, syndens, frälsningens och Andens per
spektiv.95

Oavsett om vi är kvinnor eller män, gifta eller ogifta, har vi ansvar att 
som goda förvaltare av Guds nåd bruka Guds gåvor för andras skull 
och för att Kristus ska bli prisad och ärad. Därför har vi alla också an
svar att ge hela Guds folk möjlighet att använda alla de gåvor som Gud 
har gett inom alla de områden där Gud kallar kyrkan att tjäna.96 Vi ska 
inte släcka Anden genom att ser ner på vad någon gör.97 Dessutom är vi 
fast beslutna att betrakta vårt arbete i Kristi kropp som en gåva och ett 
ansvar där vi är kallade att tjäna, inte som någon ställning eller rättighet 
att göra anspråk på.

A) Vi vidmakthåller Lausannerörelsens historiska ståndpunkt: ”Vi 
bekräftar […] att Andens gåvor är givna till allt Guds folk, kvinnor 
och män, och att deras samverkan i evangelisation måste välkomnas till 
gagn för saken”.98 Vi erkänner vilket enormt och uppoffrande arbete 
som kvinnor har gjort för världsmissionen, till gagn för både kvinnor 
och män, ända från Bibelns tid fram till nu.

B) Vi inser att det finns olika synsätt även bland sådana som uppriktigt 
försöker vara bibeltrogna och följa Skriftens ord. En del tolkar apostlar
nas undervisning på så sätt att kvinnor inte får undervisa eller predika, 
eller att de får göra det men inte utifrån en position där de ensamma 
har auktoritet över män. Andra tolkar kvinnors andliga jämlikhet, deras 
bruk av profetians gåva till den nytestamentliga församlingens uppbyg
gelse och att man samlades till gudstjänst i deras hem på så sätt att både 
kvinnor och män kan få gåvor att leda och undervisa och bruka dessa i 
andlig tjänst.99 Vi uppmanar människor på bägge sidor att:

1. godta varandra utan att sätta sig till doms över varandra på grund 
av denna tvistefråga, för fastän vi kan ha olika åsikter så har vi 
ingen rätt att vara osams, tala illa om eller vara fientligt inställda 
till varandra;100

2. ingående studera Skriften tillsammans och ge akt på samman
hanget och de skilda kulturer som de ursprungliga författarna och 
dagens läsare befinner sig i;

3. komma till insikt om att vi måste visa barmhärtighet där det finns 
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genuin smärta, att vi måste sätta oss till motvärn där det finns 
orättvisa och oredlighet, och att vi måste omvända oss och göra 
bättring där det finns motstånd mot den helige Andes uppenbara 
verk i någon systers eller broders liv;

4. överlåta oss som både män och kvinnor till ett sätt att arbeta som 
återspeglar Jesu tjänande attityd i stället för världslig strävan efter 
makt och status.

C) Vi uppmuntrar kyrkor att bejaka gudfruktiga kvinnor som är lärare 
i det som är gott, som Paulus befallde,101 och att öppna ännu fler möj
ligheter för kvinnor inom undervisning, tjänande och ledarskap, särskilt 
i sammanhang där evangeliet utmanar orättfärdiga kulturtraditioner. Vi 
längtar efter att kvinnor inte ska hindras att använda Guds gåvor eller 
följa Guds kallelse med sina liv.

4. Teologisk utbildning och mission

Nya testamentet visar på det nära samspelet mellan det evangeliserande 
och det församlingsgrundande arbetet (jfr aposteln Paulus) och att fost
ra och ge näring åt församlingar (jfr Timotheos och Apollos). Båda upp
gifterna finns med i missionsbefallningen, där Jesus säger: ”Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar”  det vill säga evangelisera – ”och lär 
dem att hålla alla de bud jag har gett er”. Teologisk utbildning är en del 
av missionen och följer på evangelisationen.102

 Kyrkans uppdrag på jorden är att tjäna Guds mission, och den teolo
giska utbildningens uppgift är att stärka och beledsaga kyrkans mission. 
Den teologiska utbildningens syfte är för det första att träna dem som 
leder församlingen som herdar och lärare och rusta dem att undervisa 
Guds ord med trohet, relevans och tydlighet, samt för det andra att 
utrusta hela Guds folk för missionsuppgiften att förstå och på ett rele
vant sätt förmedla Guds sanning i alla kulturer och sammanhang. Teo
logisk utbildning ägnar sig åt andlig krigföring, eftersom den ”bryter 
ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om 
Gud” och ”gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”.103

A) De som leder församlingar och missionsorganisationer behöver 
erkänna att teologisk utbildning innerst inne är del av missionen. De som 
ägnar sig åt teologisk utbildning behöver se till att den medvetet syftar 
till att vara en del av missionen, eftersom den inte är något självändamål 
i sig utan har till syfte att tjäna kyrkans mission i världen.

B) Teologisk utbildning går hand i hand med alla former av missions
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arbete. Vi vill uppmuntra och stödja alla som antingen formellt eller 
informellt ägnar sig åt bibeltrogen teologisk utbildning på det lokala, 
nationella, regionala och internationella planet.

C) Vi uppmanar alla institutioner och teologiska utbildningsprogram 
att göra en ”missionsgrundad revision” av sina kursplaner, strukturer 
och värderingar, så att man ser till att man verkligen tjänar de behov och 
de möjligheter som kyrkan i olika kulturer möter.

D) Vi längtar efter att de som grundar församlingar och de som arbetar 
med teologisk utbildning ska ställa Bibeln i centrum för sitt samarbete, 
inte bara i bekännelsedokument utan också i praktiken. Evangelister 
måste använda Bibeln som den främsta källan till det budskap som de 
förkunnar, såväl beträffande innehåll som auktoritet. De som arbetar 
med teologisk utbildning måste återinföra studiet av Bibeln som den 
centrala disciplinen i den kristna teologin, den disciplin som förenar och 
genomsyrar alla andra studieområden och tillämpningar. Framför allt 
måste den teologiska utbildningen syfta till att rusta herdar och lärare, 
så att de kan uppfylla sitt huvudansvar att predika och undervisa Bi
beln.104
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Avslutning
Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Guds Ande var i 
Kapstaden och kallade Kristi kyrka till att vara ambassadörer för Guds 
försonande kärlek till världen. När hans folk samlades i Kristi namn 
höll Gud löftet i sitt ord, för herren Jesus Kristus själv tog sin boning 
bland oss och vandrade mitt ibland oss.105

Vi försökte lyssna till herren Jesu Kristi röst. Och i sin nåd talade Kristus 
till sitt lyssnande folk genom den helige Ande. Genom alla röster som 
hördes i bibelutläggningar, huvudföredrag och gruppsamtal utkristalli
serades två återkommande teman:

•	 behovet av radikal och lydig efterföljelse, som leder till mognad 
och tillväxt både på djupet och i antal;

•	 behovet av radikal och korscentrerad försoning, vilken leder till 
enhet och tillväxt både i kärlek och i tro och hopp.

Efterföljelse och försoning är helt oumbärliga för vår mission. Vi sörjer 
över vår upprörande ytlighet och brist på efterföljelse, likaså över vår 
upprörande oenighet och brist på kärlek. Båda dessa tillfogar vårt evan
geliserande vittnesbörd stor skada.

Vi kan urskilja herren Jesu Kristi röst i dessa två utmaningar, eftersom 
de stämmer överens med två av de starkaste ord som Jesus riktade till 
kyrkan i evangelierna. I Matteusevangeliet gav Jesus oss vårt viktigaste 
uppdrag – att göra alla folk till lärjungar. I Johannesevangeliet gav Jesus 
oss vårt viktigaste tillvägagångssätt – att älska varandra så att världen 
ska förstå att vi är Jesu lärjungar. Vi ska inte bli överraskade utan i stäl
let fröjdas över att få höra vår mästare säga samma sak till sitt folk två 
tusen år senare när de samlats från hela världen. Gör lärjungar. Älska 
varandra.

Gör lärjungar

Biblisk mission kräver att de som säger sig tro på Kristus ska efterlikna 
honom genom att ta sitt kors, förneka sig själv och följa honom på öd
mjukhetens, kärlekens, redlighetens, frikostighetens och tjänandets väg. 
Misslyckas vi med att göra människor till lärjungar, har vi i grund och 
botten misslyckats med vårt uppdrag. Kristi kallelse till sin kyrka kom
mer till oss på nytt från Bibelns blad: ”Kom och följ mig”; ”Gå ut och 
gör alla folk till lärjungar”.



61

Älska varandra

Tre gånger upprepade Jesus: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska 
varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”106 
Tre gånger bad Jesus att ”de alla skall bli ett”.107 Både befallningen och 
bönen syftar till mission. ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om 
ni visar varandra kärlek.”108 ”Jag ber att […] de skall fullkomnas och bli 
ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig”.109 Jesus kunde inte ha 
sagt det mer eftertryckligt. Vår praktiska efterföljelse antingen hjälper 
eller stjälper världens evangelisation och människors upptäckt av vem 
han är. Kristi och apostlarnas kallelse kommer till oss på nytt: ”Ni skall 
älska varandra”; ”Sträva efter att med friden som band bevara den 
andliga enheten”.110 Det är för Guds missions skull som vi förnyar vår 
överlåtelse att lyda ”budskapet som ni har hört alltifrån början”.111 När 
kristna lever i kärlekens försonade enhet genom den helige Andes kraft, 
kommer världen att lära känna Jesus, vars lärjungar vi är, och därmed 
lära känna Fadern som har sänt honom.

I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och på grundval 
av tron på Guds oändliga barmhärtighet och frälsande nåd, längtar vi 
innerligt efter och ber om en reformation av biblisk efterföljelse och en 
revolution av kristuslik kärlek.

Vi gör detta till vår bön och förbinder oss till denna överenskommelse 
för den herres skull vi älskar och för den världs skull vi tjänar i hans 
namn. 
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