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4200 mennesker fra seks kontinenter, to tredeler fra Afrika, Asia og Latin-
Amerika, i alle aldre, en tredel kvinner, med én ting felles: en sterk visjon for å 
bringe evangeliet videre, et dypt engasjement for misjon med alt som ligger 
i uttrykket – sitter benket rundt utallige seksmannsbord i en gigantisk hall i 
Cape Town i oktober 2010. Det handler om Lausanne-familien, evangelikale 
kristne ledere fra alle jordens hjørner samlet til den tredje Lausanne-kongress. 
Den første kongressen, i Lausanne, Sveits i 1974, anført av Billy Graham og 
John Stott, var starten på Lausanne-bevegelsen. Den ga oss Lausannepakten, 
også kalt de evangelikales bekjennelse, et av de viktigste misjonsteologiske 
dokumenter i nyere tid. 

I åtte dager var denne fargerike palett samlet – til lovsang, forkynnelse, 
foredrag, seminarer, latter, gråt, bønn og ikke minst: samtale, debatter og 
strategiske drøftinger – om hvordan hele Guds kirke kan bringe hele evange-
liet til hele verden. 

Hva snakker en slik forsamling om? Hva har en kvinnelig 60-årig menig-
hetsleder fra Zimbabwe til felles med en ungdomspastor fra Sydney? Eller en 
pinseleder fra Malaysia med en lutheraner fra Norge? Mye. 

Temaene spenner vidt når de evangelikale samles. I boken du holder 
i hånden er et tyvetalls artikler samlet, skrevet av deltagere fra den norske 
delegasjonen til Lausanne III. En rekke temaer – hvordan forkynne for folk av 
annen tro, hvordan globaliseringen utfordrer oss, Bibelens plass i misjonsopp-
draget, hva disippelskap handler om, hvem de unådde er, og hva forsoning 
betyr i en splittet verden – drøftes. 

Og ikke minst: Cape Town-erklæringen, kongressens sluttdokument og 
visjon, en trosbekjennelse og et handlingsprogram for den evangelikale kris-
tenhet som allerede er spådd å få stor betydning for misjon i et nytt århundre. 

Vil du gjennom en håndfull bidrag og re� eksjoner lære en svært dynamisk 
misjonsbevegelse i dag å kjenne? Her er boken.
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4200 mennesker fra seks kontinenter, to tredeler fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, i alle aldre, en tredel 
kvinner, med én ting felles: en sterk visjon for å bringe evangeliet videre, et dypt engasjement for misjon 
med alt som ligger i uttrykket – sitter benket rundt utallige seksmannsbord i en gigantisk hall i Cape 
Town i oktober 2010. Det handler om Lausanne-familien, evangelikale kristne ledere fra alle jordens 
hjørner samlet til den tredje Lausanne-kongress. Den første kongressen, i Lausanne, Sveits i 1974, anført 
av Billy Graham og John Stott, var starten på Lausanne-bevegelsen. Den ga oss Lausannepakten, også kalt 
de evangelikales bekjennelse, et av de viktigste misjonsteologiske dokumenter i nyere tid. 
I åtte dager var denne fargerike palett samlet – til lovsang, forkynnelse, foredrag, seminarer, latter, gråt, 
bønn og ikke minst: samtale, debatter og strategiske drøftinger – om hvordan hele Guds kirke kan bringe 
hele evangeliet til hele verden.
Temaene spenner vidt når de evangelikale samles. I boken du holder i hånden er et tyvetalls artikler 
samlet, skrevet av deltagere fra den norske delegasjonen til Lausanne III. En rekke temaer – hvordan 
forkynne for folk av annen tro, hvordan globaliseringen utfordrer oss, Bibelens plass i misjonsoppdraget, 
hva disippelskap handler om, hvem de unådde er, og hva forsoning betyr i en splittet verden – drøftes. 
Og ikke minst: Cape Town-erklæringen, kongressens sluttdokument og visjon, en trosbekjennelse og et 
handlingsprogram for den evangelikale kristenhet som allerede er spådd å få stor betydning for misjon i 
et nytt århundre.
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