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Ingen bibelbok citeras i katolska kyrkans 
katekes så många gånger som Johannes-
evangeliet – kärlekens evangelium, som i 
fornkyrkan kallades det andliga evange-
liet. Kärleken har sin djupaste grund i den 
ende Gudens inre liv. Till denna relation 
bjuds vi in, i gemenskap med honom som 
utgör själva definitionen av kärlek. I 
  kursen uppmärksammas  
  bl.a. Johannes relation    
  till Jerusalem utifrån 
  arkeologisk forskning.
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I katolska kyrkan i Sverige finns flera 
orientaliska riter med en andlighet som 
går tillbaka till apostlarnas tid, liturgier 
som öppnar helt nya horisonter i synen 
på människan. De tidiga kyrkofäderna 
visade hur den gudomliga liturgin om-
sluter människan i sin helhet och visar 
både hennes himmelska och historiska 
  dimension – levande 
  tecken på Jesu Kristi 
  närvaro mitt ibland oss.

Vi vill utifrån vårt perspektiv och den 
andliga resa vi gjort, samtala om den 
upptäckt Kyrkan var för oss och de rika 
skatter som finns där för oss alla. 
Vi kommer också beröra några helgons 
liv som betytt mycket för oss och som 
verkade för världens omvändelse. 
Med dem som förebilder kan vi växa i 
frimodighet och färdighet att i vardagen  
 ge vittnesbörd om 
 den katolska tron.

Kursen vill bidra till en bättre förståelse 
för apologetikens utgångspunkt och 
metoder i vår tids evangelisation. 
Några av de frågor som behandlas är 
vad alla kan veta om Gud, vem trons 
Gud är, varför kristen tro är förnuftig och 
relationen tro–vetenskap. Föreläsningar  
  varvas med praktiska
  samtals- och argumen- 
  tationsövningar med  
  hänsyn till deltagarnas
  behov och önskemål.
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