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FÖRORD 
Historien visar att kristen tro har förvandlat människor och påverkat samhällens 
utveckling under århundraden. Det har skett i Sverige och det sker idag i många 
länder. För de flesta moderna svenskar är emellertid kristendom inte mer än 
tradition, där uppfattningar ofta bygger på mycket begränsade faktakunskaper.  
Så var det för mig tills jag år 1972 vid 26 års ålder blev personligt kristen. 
    Sedan dess har jag lärt känna olika aspekter av kristen tro och kristendom i 
skilda traditioner och även studerat effekter på individ och samhälle i flera länder. 
Allt var inte som jag trodde och jag har fått tänka om många gånger.  
    Nu har jag sammanställt mina erfarenheter och intryck i något som kan liknas 
vid en reserapport från en vandring efter bibliska förebilder till ett Guds hus på ett 
Sions berg i ett himmelskt Jerusalem – Sions hemlighet. Min motivation till att 
skriva har varit att kunna ge stöd till dem, som i likhet med mig, brottats med 
frågor om mening och hopp i en kaotisk tillvaro där det är svårt se vägen. 
 
Sions hemlighet är strukturerad i fem delar. Del I Rethinking Kristendom ger en 
bakgrund och en kort beskrivning av kristen tro och kristendom som utgångspunkt 
för min analys av, ett i mina ögon, stort behov av förnyelse i Guds närvaro.  
    Del II Vägen till Sion beskriver resan till Sions berg och villkor för förnyelse vi 
måste ta ställning till när vi söker Guds närhet. Den resan kan ses som en tankens 
eller andens förflyttning tillsammans med Jesus som är vägen till Fadern. 
    Del III På Sion handlar om att vara i Guds närvaro och den förvandling som sker 
med oss på Sion. Det är en förvandling som är nödvändig för att vi ska kunna se 
Sions hemlighet, som ytterst är Guds rike. 
    Del IV Förlossning från Sion lyfter fram bibelns budskap om framtid och hopp, 
där vi får gå ner från Sions berg med förvandlade liv och i förnyad tro. Guds rike 
föds ut från Sion och det genombrottet ger nytt liv från död till hela skapelsen.   
    Del V Guds rike tränger fram beskriver det födda barnet – Guds rike – och 
diskuterar förändringar som sker när förnyelsen når individer och kollektiv samt 
belyser motiv och drivkrafter som styr rikets framväxt på jorden. 
 
Denna Del IV Förlossning från Sion kan läsas separat även om grundläggande 
synsätt utvecklats tidigare. Min förhoppning är att den ska ge underlag för kreativa 
samtal/studier om framtidshoppet i Jesus bön: Fader vår … tillkomme Ditt rike. 
 
Under resan och arbetets gång har jag haft kontakt med många som på olika sätt 
delat med sig av information och synpunkter. Jag riktar ett varmt tack till er alla 
och särskilt till Anders Parsmo som gjort illustrationerna. 
 
Bromma augusti 2018 
Björn Svedinger 
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