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Cape Town-erklæringen 

• Del I: Hvad vi tror på: 

– Kærlighedens sprog: ”… fordi Gud elskede først”. 

– 10 artikler: ”Vi elsker Gud Fader” … 

• Del II: A Call to Action: 

– 6 hoveddele over konferencens 6 hovedtemaer. 

– Konkrete udmøntninger: Bekendelser, erkendelser, 
kald til handling.  



Cape Town-erklæringen 

• Konklusionen (s89): To samlende områder: 

– Discipelskab: ” … lydigt discipelforhold, hvilket vil 
føre til modenhed, til vækst i dybde såvel som i 
antal”. 

• Matthæusevangeliets vinkel: Gør disciple! 

– Forsoning: ” … korsfokuseret forsoning, hvilket vil 
føre til enhed, til vækst i kærlighed såvel som vækst i 
tro og håb”. 

• Johannesevangeliets vinkel: Elsk hinanden!  

– Praksis-reformation. 
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eftermiddag 

 



USA: Søndag formiddag 
og eftermiddag 

”Fifty years ago, Southern Baptist 
pastors admirably preached 
against many forms of worldliness. 
But there was evil that many 
pastors never addressed. In small 
towns throughout the Deep 
South, outside the comfort of our 
sanctuaries on a Sunday night, 
there were African-American 
brothers whose bodies were 
swinging from the trees. And 
many pastors never said a word … 
Our preaching may have been 
loud, but it was all too quiet” 
(Trevin Wax, Counterfeit Gospels, 
p.139f.). 



Et for lille evangelium 

• 2. del I.1, s. 46:  
– ”Vi tilskynder kirkeledere, præster og evangelister til 

at prædike og undervise om evangeliet i al dets fylde, 
sådan som Paulus gjorde, i hele dets kosmiske 
rækkevidde og sandhed. Vi må ikke blot præsentere 
evangeliet som til et tilbud om individuel frelse eller 
en bedre løsning, end andre guder kan give, men som 
Guds plan for hele universet i Kristus”. 

• 2. del II.1, s. 53:  
– ”Forsoning med Gud kan ikke adskilles fra forsoning 

med andre mennesker”. 



Danmark? 

 



Danmark? 

• Jens Ole Christensen (KFS’ jubilæumsskrift 2006): 
– ”Vores hjerter kunne ånde frit, fordi en anden var gået ind i 

fortabelsens gru i vores sted. Det lidt mindre vigtige ved den 
læremæssige bølge (men det bør noteres for sandfærdighedens 
skyld) er, at der var noget tidstypisk over den. Mens de 
venstreorienterede partier havde deres ideologiske kampe og 
fraktionsdannelser, hvor omgivelserne nogle gange skulle have 
forstørrelsesglasset frem for at se forskellene, fik ”den kirkelige 
højrefløj” med KFS i spidsen sine dogmatiske kampe og 
fraktionsdannelser. Set i bakspejlet fik den ikke for lidt i de 
højpandede diskussioner og de muntre kætterjagter i de sene 
aftentimer. Det kan jeg som ivrig deltager bevidne. At mindre 
intellektuelle, mindre lærebevidste og mere tvivlende led under 
udfoldelserne, opdagede nogle af os først flere år senere”. 
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CTE-spejlet: Et robust evangelium 

1. Kirkens korskær 
2. Blå kors 
3. Mariatjenesten 
4. Mændenes hjem 
5. Børnehjem 
6. Diakonhøjskolen 
7. Diakonhjem 
8. Ungdommens Vel 
9. Magdalenehjem (for 

prostituerede) 

10. Fredehjem (for svagt 
begavede) 

11. Soldatermissionen 
12. De samvirkende 

menighedsplejer 
13. Folkebørnehaverne 
14. Sankt Lukasstiftelsen 

 

‘Ringvirkninger’ i kølvandet på IM-vækkelsen for 150 år siden: 



 

John Stott: 

Double listening 



Læs mere 

• www.lausanne2010.eftertanke.dk. 

• Køb Cape Town-erklæringen (25 kr.). 

http://www.lausanne2010.eftertanke.dk/

