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Forord

I Ny Testamente kan vi læse om Paulus’ omvendelse til tro på Kristus, og i missionshisto-
rien hører vi om mennesker fra afrikanske religioner, fra buddhisme, hinduisme og islam, 
som konverterer til kristendommen. Mens omvendelser mellem religionerne tidligere var 
et eksotisk fænomen, er det nu blevet en del af den danske hverdag. I medierne har der især 
været fokuseret på de tusinder af danskere, som er blevet muslimer, buddhister, hinduer 
mv., men der er også mennesker fra disse religioner, som konverterer til kristendommen. 

Formålet med denne bog er at synliggøre den udvikling, der i de seneste år er sket i folke-
kirken og i andre kirker, hvor vi kan konstatere, at et stigende antal mennesker fra islam, 
buddhisme, hinduisme og andre religioner konverterer til kristendommen og bliver døbt. 
Den udvikling stiller folkekirken – og de øvrige kirker – over for en række nye udfordringer, 
som vi bliver nødt til at forholde os til. Det er mit håb, at bogen må være med til at sætte 
en debat i gang om, hvordan vi i kirken møder mennesker med en anden tro og tager imod 
dem, der vælger at konvertere til kristendommen og blive døbt. 

Bogen er et resultat af kontakt med over 1700 præster i folkekirken, den katolske kirke, 
frikirkerne og migrantmenighederne. Tak til folkekirkens biskopper for opbakning til at få 
spørgeskemaerne ud til alle de godt 2000 sognepræster i de ti stifter, og til kirkeledere i de 
andre kirker samt til alle medvirkende præster for et godt samarbejde.

Også tak til Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde” for økonomisk støtte til udgi-
velsen og til Unitas forlag, som tog udfordringen op til at udgive denne bog.

Christiansfeld, den 18. april 2005
Mogens S. Mogensen

Konsulent og ekstern lektor 




