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Att vara som Eli …
I Gamla testamentet läser vi om hur Herren ropar på 

den unge Samuel som ligger och sover i templet. 

Samuel tar för givet att det är hans ledsagare och 

präst Eli som ropat och rusar till honom. Först tror Eli 

att Samuel hört fel och säger: »Min son, jag har inte 

ropat. Gå och lägg dig igen.« Men Herren ger inte upp 

och fortsätter att ropa på Samuel. Då förstår Eli att det 

är Herren som ropat på den unge Samuel och svarar 

honom: »Om någon ropar på dig skall du säga: Tala, 

Herre, din tjänare hör.« 

Tänk om inte Samuel hade fått denna vägledning 

av sin lärare? Som hjälpt honom att urskilja att det var 

Gud själv som ropade, att Herren redan var  närvarande 

i den unge Samuels liv och kallade honom? På samma 

sätt är det med oss kateketer. Precis som Eli ska vi 

hjälpa barnen att upptäcka Guds kärleksfulla närvaro i 

deras liv. Låt oss alla vara en Eli för de barn, ungdomar 

och vuxna vi möter. Det spelar ingen roll att vi inte är 

stora teologer eller pedagoger, med kärleksfull 

uppmärksamhet kan vi bli lyhörda för Guds närvaro i 

vår värld. 

Tanken om Eli som kateket fick jag under en 

barnledarkonferens som anordnades i Filadelfiakyrkan 

i Stockholm, den 3-5 februari. Bland 1200 frikyrkliga 

barnledare från hela landet var jag den enda katoliken 

(tror jag!) och kunde inspireras. Var gärna öppna för 

möten i ekumeniska sammanhang, det har ju påven 

Franciskus uppmanat oss till under sitt besök hos oss!

Hoppas får vi också får mötas på någon av KPNs 

arrangemang i år: katekethelgen i Skåne, 

kateketubildningar, vuxenkurser och så förstås 

Franciskusdagen!

En välsignad påsk önskar KPN genom

Ulrika Erlandsson

P.S. Läs mer om Samuel i Gamla testamentet, 1 Sam 3!

Ett bönhäfte att ha – i fickan!
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»Hallå KPN! – Varför har ni inte katolska bönhäften? Små 

häften som inte är sååå dyra? Något som folk lätt kan bära 

med sig?« Även fängelse- och sjukhussjälavårdare har 

önskat ett sådant material. KPN har lyssnat på dessa röster 

och ger nu ut Jag ropar till dig, Herre – Ett katolskt bönhäfte. 

Häftet innehåller traditionella katolska böneskatter, helt 

korta bönesuck och några nya böner. Med finns också korta 

bibelord – tröstande eller utmanande – som du kan försöka 

leva med. Korsvägen, visst! Och ordning vid bikt. Ja, detta 

lilla bönhäfte erbjuder dig hjälp när du vill börja vandra på 

bönens väg eller behöver stöd och inspiration. Så nu finns 

det, det lilla bönehäftet, litet men vackert med flera bilder av 

Jesus och Maria, av skog och soluppgång. 

Rauha Navarro Marttinen
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Jag har det svårt

Jesus, jag orkar inte mer. Jag ser inte någon mening 
med allt lidande. Var finns nu min tro, mitt hopp och 
min kärlek! I min nöd vänder jag mig till dig. Låt 
ingenting av detta lidande vara förgäves. Jag offrar 
det till dig. Jag är din. 

Himmelske Fader, det lyckas inte för mig när jag 
försöker inse att den här tiden är en gåva till mig. 
Jag har gott om tid att tänka på dig och att fråga 
mig vad du vill göra med mig. Visa mig nu hur jag 
skulle kunna ändra mina vanor och tänkesätt till det 
bättre, hur jag skulle kunna bli en mera tålmodig och 
kärleksfull människa. Fyll mitt hjärtas oro med din ro. 
Kom till mig med din frid. Ge mig nytt hopp och låt 
min hoppfullhet bli till hjälp för mina närmaste. 
     

 
Gud, om du finns… Jag skäms att be… jag är inte 
ditt bästa barn. Men Gud, om du finns, så ge mig 
chansen att börja på nytt. Ge mig kraft att ändra mitt 
liv. Jag behöver din förlåtelse. Hjälp mig!

13

12

herren är mIn herde

Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar, 
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal 
fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, 
din käpp och din stav gör mig trygg. 
Du dukar ett bord för mig 
i mina fienders åsyn, 
du smörjer mitt huvud med olja 
och fyller min bägare till bredden.
Din godhet och nåd skall följa mig 
varje dag i mitt liv, 
och Herrens hus skall vara mitt hem 
så länge jag lever.

   (Psalm 23)

8

korta böner 

Korta böner kan bes när som helst under dygnet.
Några exempel:

 < Jesus, jag litar på dig.
 

 < Använd mig, Herre.

 < Jesus, hjälp mig! 

 < Jesus, väx i mig.

 < Kom, Herre Jesus!

 < Kom helige Ande och tänd din kärleks eld i mitt 
hjärta.

 < Jesus, jag älskar dig.

 < Gud, jag är din.

 < Heliga Guds moder, bed för oss.

 < Alla Guds helgon och alla hans änglar, be för 
mig.
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Nu kan du  
Twittra med Gud
Om man är nyfiken ställer man frågor – även när det gäller svåra 
ämnen. Kan Katolska kyrkans lära ge svar på frågor som är relevan-
ta i ditt liv just nu? I Twittra med Gud  finns 200 modiga frågor som 
ställts av unga människor om Gud, tron och etik. Författaren fader 
Michel Remery ger korta och tydliga svar på 140 tecken, och erbjud-
er också lite längre svar som bygger på Katolska Kyrkans Katekes 
och Bibeln. Han visar att tron är logisk, även på 2000-talet. Med Je-
sus Kristus i centrum visar han hur vi kan be och förklarar sakramen-
ten. Här ges också många svar kring viktiga delar av kyrkohistorien, 
både ur svenskt och internationellt perspektiv. 

»Twittra med Gud« ger raka och goda svar till 
er som söker efter sanningen och ett gott sätt 
att leva.  + Anders Arborelius, o.c.d Biskop av 
Stockholm

diakon göran fäldt, som översatt boken:
Fader Michel talar direkt och konkret till sina läsare 
på ett språk som är lättillgängligt och aldrig krångligt 
eller tungt. Innehållet är i högsta grad relevant och 
en kunskaps källa för alla som vill förstå sin katolska 
tro bättre och stärka sin identitet som kristen. Jag 
tycker att föräldrar som vill tala med sina barn i den 
här boken har oändliga möjligheter att diskutera och 
tänka till på skärmfri tid. Yngre som själva vill ha 
dialog med andra kristna och andra religioner får 
saker förklarade på ett sätt som man kommer ihåg. 
En bok som verkligen behövs i en tid då alla ska 
utsättas för normkritik och ifrågasättande av alla 
sanningar! En bok att återvända till och glädja sig åt!

Diakon Göran Fäldt har översatt.

En viktig bok för alla ungdomar! säger Jessica Moussa, tidigare ordförande på SUK och Fiorella Bastidas, nuvarande ordförande.

fader michel remery är katolsk präst. Efter studier 
i arkitektur vid Delft Tekniska Universitet i Neder-
länderna arbetade han för det holländska flygvapnet 
och sedan ett ingenjörsföretag i Baltikum. Han 
studerade teologi i Rom där han skrev en avhandling 
vid det påvliga universitetet Gregoriana. Han var en 
medlem av en rådgivande kommission för nya 
medier och ungdomar vid Vatikanens internet 
service och arbetade under många år med 
ungdomar och universitets studenter i Leiden, 
Nederländerna. Han är nu vice-general sekre terare 
vid den Europeiska Biskopskonferensen (CCEE). 

Författare F Michel Remery

Boken beräknas komma ut under maj månad, 430 sidor. Pris: 150 kronor
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Twittra med Gud innehåller 434 sidor, är 

närmast ett uppslagsverk och är för:

·  Unga kvinnor och män som är nyfikna på 

   den katolska tron.

·  Nyblivna katoliker och katekumener.

·  Alla som vill uppdatera sin kunskap om tron. 

·  De som vill förklara tron för andra.

Det var Jessica Moussa, SUKs tidigare 

ordförande, som upptäckte Twittra med Gud 

då hon deltog på ett möte med Europeiska 

biskopskonferensens i Rom.  

– På plats träffade vi författaren av boken som 

berättade om den och rakt ut frågade om vi 

kunde tänkas ge ut den på svenska. Jag 

släppte inte idén och tog med den hem till 

Sverige. Efter att ha bläddrat igenom den och 

läst större delen av den bestämde jag mig för 

att det är en bok som förklarar sådant vi 

ungdomar vill ha svar på. Av min erfarenhet på 

SUKs läger och andra sammanhang har det 

varit tydligt att ungdomar har många specifika 

och återkommande frågor som de vill ha svar 

på. I den boken fann jag svar på dessa. 

Jessica tog med sig boken till SUKs styrelse 

som snabbt såg bokens potential och vände 

sig till KPN med förfrågan om utgivning. 

– Varför behövs Twittra med Gud?

– Boken är viktig i vår tid för den berör ämnen 

som ungdomar själva har valt och frågat om. 

Informationen är lättillgänglig och enkel att 

både läsa och förstå. Man kan själv välja hur 

utförliga svar man vill ha på frågan genom att 

läsa tweeten, paragrafen eller på »tweeting-

with god« appen där man kan läsa lite mer 

utförligt. 

– Är det sant att författaren kommer till 

Sverige?

– Ja, Fiorella har bjudit in honom till de 

Nordiska ungdomsdagarna som är i Vadstena 

den 1–3 september. Där kommer han också 

leda en workshop kring hur man kan arbeta 

med Twittra med Gud. 

Ulrika Erlandsson

Du kan själv välja hur 
utförliga svar du vill 
ha. Du kan läsa enbart 
tweeten och paragrafen 
men även  välja att 
läsa mer på appen 
”tweetingwithgod”.
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Information

Franciskusdagen 
i Kungsträdgården

Alla djurens vänner… 
Välkomna att fira

Katolska Pedagogiska Nämnden
www.kpn.se

Lördag 23 september 2017
kl 10.30 – 14.00

❦ Förprogram på stora scenen kl 10.45

❦ Familjemässa med biskop Anders Arborelius kl 11

❦ Välsignelse av djur 

❦ Medverkan av teatergruppen Kors i taket

❦ Gratis ponnyridning och fika för barn 

❦ Bokbord och utställningar – spännande gäst
❦ Seminarium: Kyrkan och djuren – duett eller duell? 

S:ta Eugenia kl 13 

Särskilt inbjudna är familjer (med husdjur!) 
och kateketer med barngrupper! 

Grupper ombeds anmäla sig senast den 8 september  
till kpn@katolskakyrkan.se

2017 Välkommen till 
Katekethelg  i Skåne

         ÄLSKADE 
         HELGON!
Helgonen – så olika – och ända leder de oss alla närmare 
Guds barmhärtighet!

Vi älskar kyrkans helgon för vi känner igen oss själva i deras liv, deras 
strävanden och mänskliga erfarenheter. Vad är egentligen de heligas ge-
menskap? Hur går en helgonförklaring till? Lär dig mer om helgon och få 
pedagogiska verktyg som du kan använda i din katekes. Inspireras av ge-
menskapen med andra kateketer och njut av kursgården Strandhem som är 
vackert belägen vid en sjö

Kursledare: diakon Björn Håkonsson
Tid: 25-27 augusti 2017
Plats: Missionsgården Strandhem, Örkelljunga, 5 mil från Helsingborg
Alla kateketer - nya och erfarna - är välkomna!
                                                                                               Pris: 1000 kr
                                                                                               Sista anmälningsdag                    
                                                                                               11 augusti till  
                                                                                               kpn@katolskakyrkan
                                                                                               tel 08-50 557 660

kPns nya hemsida är färdig! Vi har strävat efter  
att hemsidan ska bli en riktig resurs för alla kateketer. 
Viktigast för oss har varit att allt ska vara lätt att hitta. 
Här kan du snabbare få en översikt över vårt material i 
webbshopen, se allt som erbjuds gratis och lättare se de 
olika filmerna presenterade i videobloggen. Söndagens 
evangelium för barn finns förstås med, likaså dramatise-
ringarna. Det ska bli smidigt att anmäla sig till våra 
kurser och KateketNytt får en del utskrivna artiklar.  
En del av innehållet har vi helt enkelt flyttat över från 
den gamla hemsidan, men mycket är också nytt, t ex 
avdelningen Resurser där man kan hitta »Lekar«, »Bilder 
att färglägga«, »Kateketiska tips« och »Pyssel«. Det har 
tagit längre tid än vi trodde men vi tror det har varit 
mödan värt! Kolla in på www.kpn.se

Kurs för kateketer och ungdoms- 
ledare i samarbete med Bilda
Både nya och gamla kateketer är välkomna!
Ledare: Ulrika Erlandsson
Kristi moders församling, Umeå
Lördag 29 april, kl 9.30–15
För anmälan: kpn@katolskakyrkan.se

Äntligen: Katolsk 
barnbibel
Bibeln för små och stora är en 
underbart illustrerad barnbibel 
som både vuxna och barn kan 
samlas kring. De stora, färgstarka 
och uttrycksfulla bilderna 
passar utmärkt för att läsa 
även för barngrupper. Biskop 
Anders har skrivit förordet. 
Beräknas utkomma i maj. 
Håll utkik på hemsidan eller 
på vår Facebookgrupp!

Vi har materialet till barnarbetet!

TOMSING fyller 25 år och firar 
med att sänka priserna på 180 
produkter till bara 25 kr!! 
www.tomsing.se

info@tomsing.se  
0582-15757  0707-575357

KPN har fått ny hemsida

Utdrag ur boken Twittra med Gud.
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Fakta

Jag träffar Olivier Keouosso på en fredagskväll efter hans arbete vid 

Migrationsverket som ambassadhandläggare. Det är ett spännande och 

något överraskande möte. Jag har framför mig en ovanligt mångsidigt 

utbildad man med studier i modern litteratur, filosofi, teologi, statskun-

skap, kommunikation och ledarskap, diplomati och flera språk på olika 

universitet i Uppsala, Rom, London och Moskva. Olivier berättar att han 

tidigare var med i jesuitorden men att Gud ville något annat för hans 

del. 

Att Olivier nu är kateket för konfirmanderna i Märsta beror på att 

kyrkoherde f. Marek Rubaj ville det och Olivier sade »ja« i lydnad till 

Gud. För honom handlar undervisningen om att underlätta mötet 

mellan Jesus och ungdomar så att Jesus kan bli mer och mer verklig i 

deras liv. I Märsta undervisas årskurs 8 och 9 tillsammans. Olivier har 

märkt att de yngre blir motiverade när de ser hur de äldre förbereder 

sig till konfirmationen. Två år är annars en lång tid i ungdomarnas värld. 

Gemensamma läger med Mellansveriges Juvenaliska Unga Katoliker 

(MJUK) ger viktiga kontakter till andra unga katoliker. 

Olivier betonar Jesu närvaro i alla träffar: »Det är han som är centrum-

et, det är han som gör dessa möten så speciella.« Han vill att ungdo-

marna ska veta att Jesus är deras bästa vän och aldrig sviker dem. 

Konfirmationen får inte vara en slutpunkt utan en startpunkt för ett 

kristet liv – med mer ansvar än tidigare. »Vi ska ha ungdomsmöten för 

att hålla dem kvar och för att engagera dem.« Enligt Olivier ska 

innehållet för möten planeras tillsammans med ungdomarna. Det är 

viktigt att de får ansvar och känner att de behövs. 

Jag frågar Olivier om hans förebilder i livet och får ett omedelbart 

svar: »Jesus är min förebild. Gud kommer till oss som en liten bebis som 

ingenting har… helt maktlös. Inkarnationen visar att Gud älskar oss och 

offrar sig för oss… det blir helt uppenbart genom korset.« Olivier vill 

följa Jesus i ödmjukhet och kärlek. Ordet ödmjukhet upprepas ofta i 

Oliviers tal även när han pratar om undervisningen. Med hela hans 

väsen verkar han peka på Jesus – Olivier själv och hans erfarenheter 

och kunskaper verkar komma i andra hand. »Det är Jesus som gör 

jobbet.« Inte undra på att Olivier älskar också Thérèse av Jesusbarnets 

lilla väg: »Gud är tillgänglig på ett enkelt sätt.« »Lilla Thérèse lär oss 

vikten att acceptera lidandet.« Även påven Benedictus XIV ligger nära 

Oliviers hjärta: »Tron kan belysa förnuftet och förnuftet kan belysa 

tron.«

Olivier har gjort en lång resa som började en gång i tiden i Kon-

go-Brazzaville. Han har sett många länder och kulturer. För honom är 

det viktigt att känna samhället där han verkar. Olivier är öppen inför 

framtiden, hans fråga lyder: »Vad kan jag göra för dig, Jesus?« 

Rauha Navarro Marttinen

Olivier Keouosso
S:t Franciskus av Assisi församling, Märsta

Olivier litar på Gud: Det är Jesus som gör jobbet.


