
Undervisning om kristen 
tro 

1 



Olika syn… 
 

Konvertering… 



Religionsdialog      Evangelisation 
:  



Jag vill döpa mig… 
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Jag vill döpa mig… 
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Bredd: 
 

1. Dröm 
2. Långt studium – intellektuell övertygelse 
3. Mer fokus på vad man vill lämna 
4. Västerländsk livsstil 
5. Sista halmstrået 
6. etc 

 



Jag vill döpa mig… 
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Råd: 
 

1. Låt det ta tid 
2. Ge god undervisning 

1. Ex. Kyrkoåret 
3. Samtala om ”kostnaden” 
4. Vad händer vid avslag? 



Konventering 
• Ummah / kristen gemenskap 

 
 

Jag vill döpa mig… 
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Ex. P-O, morfar, Abbas 
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Något man går till  –> en helig gemenskap 
Hobby   –> Guds familj 



Lyssna 

•Vår förförståelse 
leder ibland fel 

  



FRÅGA 
• Tror ni som kristna på helvetet? 

 
 
 
 
 
 
 

• Svensk menar: Hur kan du tro på en Gud som 
är så kärlekslös att han kastar de som inte 
gillar honom i en brinnande sjö? 

  
 

  





Möta människors frågor 

• Hur kan jag få mitt liv att gå ihop? 
• Är helvetet mitt öde? 
• Hur går det för min familj? 
• Finns det ett liv för mig här? 
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Jag vill döpa mig… 
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Ge god undervisning: 
 

1. Låt det ta tid 
2. Förslag följ kyrkoåret – avsluta med dop 

ex. vid påsk 
 Ex. Kyrkoåret 
 Egen studieplan 

• Skapelsen till Jesus 
• Viktiga ämnen 
• Markusevangeliet 

Gör själv eller låna? 
 



Jag vill döpa mig… 
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Ge god undervisning: 
 

1. Bibel på eget språk 
2. Bibelstudie på eget språk 
3. Låt  den andre få sätta ord på sin tro – få 

egna ord för sin nya tro och var den 
inneburit 

4. Låt det ta tid 
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Snart på Farsi  
och arabiska 



Resurser 

http://bibelbutiken.se 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5MTHh-bSAhUCMJoKHXAOCfwQjRwIBw&url=http://www.dagen.se/1.936126&bvm=bv.150120842,d.bGs&psig=AFQjCNGiEsfzUYaRwDalP1mGqqhMSNwolQ&ust=1490132839222008
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Vuxenväg till tro  - KristusVeijen 
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Snart på Farsi 



Al-Massira (Arabiska kommer på Farsi) 
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Jag vill döpa mig… 
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Råd: 
 

1. Våga möta andliga behov 
2. Varsamhet 
3. Låt  den andre få sätta ord på sin tro – 

få egna ord för sin nya tro och var den 
inneburit 



Ett studiematerial för kristna som vill  
Lära sig mer om Islam. 


