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Hej!
I år är det valår, och migrationsfrågor beräknas bli hett
omdebatterade ännu en gång. Kristna spenderar långt
mycket mer tid på sociala medier än vad de spenderar
på en söndagsgudstjänst eller i en bönegrupp. Om de
inte är rotade i vad Bibeln lär om migration dras de lätt
med av den populistiska tidsandan.
Därför ser vi idag en alarmerande utveckling i
frikyrkosverige där fler och fler låter sin moral formas
mer av Sverigedemokraternas principprogram än av
Bibeln. Det blir allt vanligare att kristna migrationsmotståndare använder samma sorts resonemang som
kristna apartheidföredpråkare använde i Sydafrika.
Med den Helige Andes hjälp behöver vi agera för att
bevara den frikyrkliga medmänskligheten.
2016 skrev jag och Stefan Swärd boken Jesus var
också flykting. Jag upphör aldrig att förvånas och
glädjas när människor från norr till söder kontaktar mig
och uttrycker tacksamhet för det boken har lärt dem. Vi
ser hur kristna får fördjupad kunskap i Bibeln, förnyat
självförtroende i diskussioner och ett förvandlat
engagemang för flyktingar och invandrare.
Under det här valåret vill vi satsa extra på att utbilda
församlingsmedlemmar om biblisk migrationsteologi så att de står bättre rustade när de
konfronteras med främlingsfientliga åsikter. Jag själv har gått ner i arbetstid för att ha större
möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningsdagar om dessa viktiga ämnen. Nedan är tre
exempel på hur det skulle kunna se ut.

Samtalskväll (två timmar)
Inledande interaktivt bibelstudium på 30 minuter där vi tillsammans läser Skriften med syfte att
upptäcka vad den säger om migration. Föredrag på 20 minuter om migrationsteologi genom
kyrkohistorien fram till idag. Kort bensträckare och sedan gruppdiskussioner och Q&A om
migrationsrelaterade frågor och problem som deltagarna själva vill ha svar på.

Halvdag (tre sessioner)
Session 1: Interaktivt bibelstudium på 90 minuter som både tittar på migrationspositiva texter och
texter som används i den främlingsfientliga rörelsen.
Session 2: Föredrag på 45 minuter om migrationsteologi genom kyrkohistorien och kopplingen
mellan dagens migrationsmotstånd och statskyrkosystemen. Gruppdiskussioner och Q&A.
Session 3: Möte med lovsång och bön (jag kan ta med gitarren), mitt vittnesbörd om varför jag
började engagera mig för flyktingar, uppläsning av flyktingars berättelser, personlig förbön.

Heldag (fem sessioner)
Förutom de tre sessioner beskrivna ovan två sessioner till, som till exempel:

• Våra syskon EU-migranterna. Jag pratar om mitt engagemang för tiggande EU-migranter och
hur vi bäst hjälper dem.
• Migration och ekonomi. Föredrag och Q&A om hur kristna bör tänka kring rikedom, myter om
invandringens kostnader, huruvida hjälp på plats är bättre än asyl, med mera.
• Sverigedemokraternas liberalteologi. Förutom KD är SD det parti som sagt mest om Gud.
Föredrag och diskussion om huruvida det verkligen är Bibelns Gud.
• Goda exempel. Jag berättar om individer och församlingar som engagerar sig för flyktingar
och vad vi bör tänka på när vi ägnar oss åt integration.

Om mig
Jag är en teolog och statsvetare skolad i Uppsala som älskar
Jesus framför allt annat. Jag har i flera år engagerat mig för
flyktingar och EU-migranter både i praktisk handling och
genom att engagera mig i samhällsdebatten. Jag brinner för
att utrusta församlingen med verktyg för att vi ska bli ännu
mer Kristuslika.

Arvode
Jag för gärna en dialog med er om vilken arvodering som ni
tycker är lämplig och har utrymme för. Nedan är standardbeloppen
jag brukar ta, exklusive moms och eventuell reseersättning.
Samtalskväll. 1 600 kronor.
Halvdag. 3 000 kronor.
Heldag. 4 000 kronor.

Kontakt
Hör gärna av er på 0730-350527 eller micael.grenholm@gmail.com om ni vill boka in mig eller
veta mer.
Guds välsignelse!
Micael

