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Björn Cedersjö

Utbildning
Konvertiter i asylprocessen

Sveriges kristna råd

Inom%Sveriges%kristna%råd%finns%
28%medlemskyrkor%+%3%observatörer,%

fördelade%inom%fyra%familjer.
www.skr.org

Fyra kyrkofamiljer

Tja….

Migrantkyrkor och övriga kyrkor

En#undersökning#2013#visar#att#det#finns#100#nya#församlingar#
eller#samfund#i#Sverige.

Konvertiter i asylprocessen
14 kurstillfällen

http://www.skr.org/
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Björn Cedersjö

Vägar till tro i olika kyrkor

SKR$Utbildningsdag$$Konvertiter$i$asylprocessen

Vad är kristen tro?

Vad är kristen tro?

Du vet väl om att du är värdefull
Guds kärlek är som stranden och som gräset

Så älskade Gud världen…

1  Mission
2  Kyrkan

3  Människan
4  Bli och vara kristen

5  Kyrkans liv

1  Mission
i Guds värld 

med uppdrag att bjuda in

2  Kyrka
lärjungar samlade runt Jesus 

med uppdrag gemenskap
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3  Människan
Guds avbild 

med uppdrag frihet

4  Bli och vara 
kristen

Katolsk(bild

Vägen in till kyrkan – en process

att#gå#
från#att#leva#med#en#viss#trostradition#
till#att#leva#med#en#annan#trostradition

(Wikipedia):
att#gå#

från#att#mer#eller#mindre#aktivt#ha#bekänt#sig#till#en#trosuppfattning#
till#att#aktivt#bekänna#sig#till#en#annan#trosuppfattning

Bli och vara kristen
Vad betyder konversion?

Bli och vara kristen
Omvändelse: tre modeller

Sociologisk)process:)
Fyra)situationsfaktorer:)

1.)Känsla)av)att)ha)kommit)till)en)vändpunkt)där)gamla)sanningar)inte)
fungerar)längre)

2.)Att)ha)knutit)känslomässiga)band)till)medlemmar)i)nya)traditionen
3.)Att)banden)till)ickegruppmedlemmar (och)medlemmar)av)den)grupp)

en)lämnar))har)försvagats
4.)Intensiv)interaktion)med)medlemmar)i)nya)gruppen

Bli och vara kristen
Omvändelse: fyra steg
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Modern'religionsvetenskaplig'forskning'
talar'alltmer'om'att'

konversioner'sker'via'relationer'
snarare'än'via'intellektuella'resonemang

Bli och vara kristen
Relation – kunskap

Dopförberedelse:
Undervisning

Praktisk6gemenskap

om6intyg

Bli och vara kristen
En process

Dopet&ett&yttre&tecken
Barndop&– troendedop

Dopet&=&förening&med&Kristus

Dop&i&Faderns,&Sonens&och&den&heliga&Andens&namn&
ses&som&giltigt&i&så&gott&som&alla&kyrkor

Räknas&i&många&kulturer&som&en&avgörande&markör&&

Bli och vara kristen
Dop

5  Kyrkans liv
Fira gudstjänst

Bedriva undervisning
Utöva diakoni och mission

Individuell)diakoni:)
”Diakoni(är(uppdraget(till(kyrkan(grundad(i(Kristi(kärlek,(att(
genom(delaktighet,(respekt(och(ömsesidig(solidaritet(möta(

varandra(i(utsatta(livssituationer.”

Strukturell)diakoni:
kritisk&och&konstruktiv&samhällsbyggnad

Kyrkans liv
Utöva diakoni

Fyra vägvisare:
Söka Jesus Kristus
Bygga gemenskap

Leva enklare
Främja rättfärdighet

Kyrkans liv
En kristens kallelse
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! Alla kyrkor möter asylsökande

! De flesta med klokhet och respekt

! Undantag finns

! Vi arbetar med att sprida      
kunskap inom oss

Vad är kristen tro?

Du vet väl om att du är värdefull
Guds kärlek är som stranden och som gräset

Så älskade Gud världen…

Skrifter jag nämnde:
Från konflikt till gemenskap

Tillsammans för livet, Mission och evangelisation i en 
föränderlig tid

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision
Möta människor i högtidens glädje och sorg
Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige

Björn Cedersjö
Direktor ekumenisk diakoni – kyrka/samhälle

bjorn.cedersjo@skr.org
Tel 08 453 68 23


