
Du kan se filmerna på egen hand, men det är 
mycket mer givande att se dem tillsammans med 
andra! Vi är alla kallade att fördjupa tron under 
hela vårt liv. Att samtala om livets viktigaste frågor 
är ett gott sätt att hålla tron levande. Det är lätt att 
leda en studiecirkel med Sycamore, eftersom inne-
hållet som ska förmedlas finns i filmerna. Även 
samtalsfrågorna ingår i själva filmen. Man be-
höver alltså bara trycka på pausknappen för att 
öppna upp för ett gott samtal i gruppen. Frågorna 
finns också att skriva ut gratis på KPN:s hemsida. 
Kanske är det en chans just för dig att sprida tron 
till andra? Har du blivit nyfiken på att leda en stu-
diecirkel med Sycamore? Ta gärna kontakt med 
KPN eller Bilda för mer information och stöd!!

» Ingen kan ge det som man 
inte har. I allas vår uppgift 
att evangelisera behöver vi 
först en komplett och ordnad 
kunskap om vår tro. Syca-
more ger ett underbart till-
fälle för alla som vill lära 
känna tron och för dem som 
vill fördjupa den. Så att de 
kan stå på en fast klippa 
när de ger den vidare till 
andra. «    

msgr andrés bernar
biskopsvikarie 

för evangelisation

HUR GÖR MAN?

» Vi såg avsnittet Vad kärlek 
är. Filmen uppskattades verk- 
ligen av gruppen (vi var 21 
stycken) och öppnade upp 
för en god diskussion efteråt.  
Nästa gång ska vi se på av- 
snittet Att finna sann frihet. «   

idia ehirhieme
ungdomsledare i s:t eriks 

katolska domkyrka

» Fader Stephen är en be-
gåvad förkunnare. Hans 
mjuka och välkomnande 
personlighet tränger ige-
nom datorskärmen och jag 
rycks med och vill höra 
mer. Materialet är profess- 
ionellt producerat och hål-
ler en mycket hög nivå. «    
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var finns filmerna och allt material? 
Du hittar dem under »Resurser« på KPN:s hemsida, 
men även på Sycamores sida: www.sycamore.fm/
about-sycamore/languages/swedish-svenska/ 

för vem passar sycamore ? 
Sycamore är en lämplig videokurs för »första evange-
lisation«. Men även »gamla« katoliker kan ha glädje 
av denna presentation av tron som visar hur man 
kan leva sin tro mitt i det nutida samhället. Sycamore 
har tagits fram för konvertiter, föräldragrupper, ung- 
domsgrupper, kateketgrupper, lärare, studenter, 
människor på sjukhus och fängelser och alla nyfikna. 

finns det någon kostnad ? 
Nej, samtliga Sycamores resurser är fritt tillgängliga 
för användning. Det innebär ingen kostnad vare sig för 
församlingar eller för enskilda privata användare.

hur kan sycamore fungera under pandemin ? 
Sycamore lämpar sig utmärkt även för en online- 
kurs. Man kan se filmerna tillsammans genom Zoom 
eller liknande plattform och sedan ha ett utbyte till-
sammans.

varför »sycamore« ? 
I Bibeln kommer Jesus till staden Jeriko. En man 
vid namn Sackaios är så nyfiken på Jesus att han 
klättrar upp i ett sykomorträd för att se bättre. När  
han slutligen möter Jesus börjar de samtala
och hans liv förändras för evigt. 

Sycamore är en videokurs om 
kyrkans tro och hur vi kan leva 
den idag. Sycamore består av 
20 filmer på ca 20 minuter som 
också innehåller samtalsfrågor 
för studiecirkeln. Frågorna ingår 
direkt i filmen. Sycamore har ta-

gits fram av fader Stephen Wang, katolsk präst med 
stor erfarenhet av evangelisationsarbete i England, 
men används världen över. KPN har gjort en svensk 
översättning av den engelska texten och erhållit 
biskopens imprimatur för denna.

vilka är de viktigaste elementen i sycamore ? 
Sycamore vill dela det som är kristendomens hjärta 
med dem som är nyfikna på tron. Med Sycamore kan 
du reflektera över livet och dess mening. De hög-
kvalitativa filmerna är engagerande, tankeväckande 
och tillgängliga även för dem som saknar kristen bak- 
grund. De utforskar den kristna traditionens rike-
dom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det 
grundläggande kristna budskapet med en vision av 
det sakramentala och moraliska livet. Filmerna in-
kluderar också intervjuer och vittnesbörd från vanli-
ga kristna på gatan.

20 filmer om tron   
  1  Jakten på lyckan – vad är meningen med livet? 
  2   Guds existens – finns det argument för tron på en Gud? 
  3 En Gud som talar – att upptäcka Guds närvaro 
  4 Vem är Jesus? Hans liv, död och uppståndelse 
  5 Den helige Ande och kyrkan 
  6 Bibeln 
  7 Trons gåva – vad är egentligen tro? 
  8 Bönens makt – vad är bön och hur ber jag? 
  9  Att finna sann frihet – om kyrkans syn på etik och  

moral 
10  Vad kärlek är – kärlek till min nästa, kärlek till Gud 
11   Kristendomens hjärta – om trosbekännelsen och Tre- 

enigheten 
12 Skapelse, fall, frälsning  
13  Den kyrkliga gemenskapen – behövs kyrkan? 
14  Dopets och konfirmationens sakrament – kraften i  

sakramenten och liturgin 
15 Den heliga eukaristin – mässans innebörd 
16  Förlåtelse, helande och mission – bikten och vårt  

uppdrag att ge tron vidare 
17  De kristna kallelserna – det gudsvigda livet, äkten- 

skapet 
18  Kyrkans sociallära – varje människas värdighet och  

rätten till liv 
19  Konsten att be – konkreta tips på bön i din vardag 
20  Maria och hoppet om himlen – helgonens betydelse, 

det eviga livet


