Symposium 11 februari 2019
Själavårdens identitet
Johannelunds teologiska högskola inbjuder till Rosieniusföreläsningar
den 11 februari. Symposiet kommer att behandla själavårdens identitet och
hur själavården definieras med dess ärende och hur detta uppfattas i vår
tid – bland människor i allmänhet, bland kyrkans företrädare och även i
akademin.
Genom hela kyrkans historia har själavården funnits med men dess plats
och utformning i kyrkans liv har växlat. Vissa tider har förkunnelsen varit
det mest framträdande själavårdsverktyget medan i andra har samtalet
varit i fokus. Själavården har alltid relaterat till sin samtid och vad som
pågått i den men samtidigt försökt att hitta sin ”identitet” i kyrkans liv
för att möta människor. Under de senaste hundra åren har själavården
bland annat interagerat med vår samtids psykologiska skolbildningar
samtidigt som andlig vägledning på senare tid fått uppsving. Allt detta
väcker många frågor om hur det står till med själavården i de svenska
kyrkorna och församlingarna.
Några företrädare för olika sätt att tänka själavård har ombetts att dela
med sig av sina synsätt och ge sin bild av hur de uppfattar själavårdens
identitet samt sin uppfattning om vilken roll själavården spelar i de olika
sammanhangen.
Vi som arrangerar tror att denna dag skulle lämpa sig väl för präster, pastorer, diakoner och andra intresserade, som vill uppdatera sin kunskap
om nutidens själavårdslandskap. Vi tror att blivande församlingsarbetare
kan ha god nytta av denna samtidsorientering i själavårdens landskap.
Välkommen till ett spännande och intressant symposium om själavårdens identitet.
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