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Samtalsgrupp / studiecirkel kring DVD‐serien 
”Catholicism” 

 
 

     

                                          
 

 

Genom DVD‐serien ”Catholicism” får du en rik inblick i Kyrkans liv och lära. Ännu mer utbyte får 

du om du kan dela detta med andra genom fördjupande samtal i en studiecirkel.  Varför inte 

träffas hemma hos någon eller i församlingens lokaler en vardagkväll eller kanske på söndag 

eftermiddag efter mässan. Ta en kopp kaffe tillsammans eller en lättare lunch och se sedan ett 

avsnitt och dela sedan era intryck i en samtalsgrupp. Starta gärna en studiecirkel / samtalsgrupp 

som ni rapporterar till studieförbundet Bilda 

 

För att få igång samtalet kan man inleda med frågor av typen: 

 

‐          Vad berörde dig mest av det vi nyss sett? 

‐          Vad överraskade dig, vad var oväntat? 
‐          Vilka tankar och associationer väcktes till liv? 
 

Mer komplicerat än så behöver det inte vara.  
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Det viktiga är dock att ni i er grupp har en samtalsledare som låter alla få komma till tals.  
 
Det finns ett häfte som heter Smågrupper i kyrkans liv som är en handledning för den som vill 
starta och leda en grupp. Smågrupper i kyrkans liv är utgivet av Katolska Utskottet för 
Evangelisation och Studieförbundet Bilda, och finns tillgängligt på www.bilda.nu/katolik. 
 
Vem kan vara ledare för en samtalsgrupp? 
Egentligen vem som helst kan vara en ledare. Genom de tydliga riktlinjer och praktiska 
hänvisningar som finns i häftet Smågrupper i kyrkans liv framgår det att ledaren inte behöver 
vara 
teolog, terapeut eller lärare utan endast en person som kan hålla samman gruppen och se till att 
alla får komma till tals. 
 
Hur kan jag starta en samtalsgrupp? 
Att delta i en smågrupp kan vara ett bra sätt att fördjupa sin tro på. Ett sätt komma närmare 
Kristus och en plats där vi alltmer kan förstå hans uppgift för oss idag. I materialet Smågrupper 
i kyrkans liv kan du läsa mer om hur du gör för att starta en smågrupp. 
 
Kom ihåg att rapportera till Bilda 
Kom i håg att rapportera din samtalsgrupp som studiecirkel till 
Studieförbundet Bilda. På www.bilda.nu/katolik hittar du uppgifter 

om vem som är din kontaktperson på Bilda. 

 

 

Frågorna nedan är mer ambitiösa än de ovan och ni kan välja endast några av frågorna om ni 

vill.  Frågorna kommer från ett studiematerial ”Catholicism: Study program” utgivet av ”Word 

on Fire” som också har producerat hela serien ”Catholicism”. Frågorna är översatta från detta 

material och någon gång lätt bearbetade.  
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Catholicism DVD - frågor  
  
 

Episod 1- Bävande och rädda (Del 1 – 4)  
 
1. Hur kan jag visa, både offentligt och privat, 
min personliga tro på Jesus Kristus? Är det några speciella delar eller områden i mitt 
liv som jag måste visa mer för Honom, överlåta åt Honom?  
 
2. Tvivlar jag ibland på Kyrkans lära om inkarnationen ( Detta att Gud blivit människa i  
personen Jesus från Nasaret) ? Vilka är mina frågor och funderingar om Jesus person, 
det han gjorde och det han undervisade om? Hur kan jag komma vidare med mina 
frågor? Vart kan jag vända mig? Vem kan jag tala med?  
 
3. Hur kan jag fördjupa min relation till Jesus? Vilka är de steg jag behöver ta? Behöver 
jag bikta mig oftare – så att jag kan bekänna och erfara Guds godhet och förlåtelse. 
Behöver jag närma mig Honom mer i evangelierna, läsa bibeln mer?  
 
4. Behöver mitt böneliv fördjupas, behöver jag vända mig oftare i bön till Honom? Finns 
det på olika sätt i mitt liv motstånd till Gud som jag ibland ger efter för, som på olika sätt 
förstör och blir destruktivt i mig och i mina relationer, det som vi i Kyrkan kallar för synd?  
  

 (Del 5- 8)  
  
1. Behöver jag fördjupa min förståelse av Jesu död på korset, vad Kyrkan menar när 
hon säger att Jesu död är ett offer?  
 
2. Vi är alla kallade att på vårt eget sätt vara evangelister, att sprida evangeliets 
budskap. Hur kan jag bli bättre på det?  
 
3. Vad oroar mig och får mig att tveka när det gäller att evangelisera, sprida budskapet? 
Hur kan jag komma vidare med min tvekan och oro?  
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Episod 2 - Jesu undervisning  
 
 
 Vilka olika uppfattningar om vem Jesus är har du hört talas eller läst om? På vilket 

sätt kan de olika uppfattningarna vara attraherande för människor?  
 
 Hur kan jag förstå Mose lag utifrån bergspredikan ( Matteusevangeliet kapitel 5)  
 
 
 Hur förstår du - att det enda varje människa längtar efter är glädje? Vilka egna 

erfarenheter av glädje kommer du själv att tänka på? Pekade någon av dessa 
erfarenheter mot en mer evig, himmelsk glädje?  

 
 På vilket sätt utmanar saligprisningarna (Matteusevangeliet kap 5 vers 1-12) mitt sätt 

att leva och mina prioriteringar i livet? Vilken av saligprisningarna är svårast för mig 
att förstå och att acceptera? Vet du varför?  

 
 
 Hur svårt är det för mig att älska mina fiender? Vad kan jag göra för att växa i min 

kärlek till mina "fiender" eller för de som jag har svårt för?  
 
 Har jag någon gång gjort något eller levt på ett liknande sätt som den förlorade 

sonen ( Luk 15) eller som hans äldre bror? Hur misslyckas jag ibland att 
uppmärksamma och ta emot Guds (Faderns) barmhärtighet, kärlek och nåd?  

 
 
 

Episod 3 – Guds mysterium 
 
 Om du hade varit Mose, stående framför den brinnande busken, hur tror du att du 

hade reagerat?  
 
 På vilket sätt har du svarat på Guds kallelse i ditt liv? Vad kan du göra för att "lyssna" 

mer till Gud och bli mer uppmärksam på hans närvaro?  
 
 
 Vad vill du fördjupa och förstå mer av när det gäller Gud?  
 
 Har du någon gång kämpat med din tro på Gud, när lidande och olycka drabbat dig? 

På vilket sätt kunde du hantera dina tvivel och frågor? Kom du igenom detta med 
några nya insikter eller lärdomar?  

 
 
 Vilka hinder - intellektuella, känslomässiga, andliga - stöter du på när du söker att 

växa och fördjupa dig i din kärlek och kunskap till Gud?   
 



 5

Episod 4 – Maria, Guds moder 
 
 Vad säger Guds kallelse av en ung judisk flicka om Gud själv och hans plan för att 

frälsa mänskligheten?  
 
 Vilka förmågor och kvalitéer hos Maria berör dig mest och som du kanske själv 

önskar att du kunde växa i? Hur kan Marias exempel vägleda och inspirera dig till att 
fördjupa din relation till hennes son, Jesus?  

 
 Om du fick uppgiften att förklara varför Maria kallas för " Guds Moder", hur skulle du 

göra då?  
 
 Vänder du dig till Maria på något speciellt sätt som t.ex. rosenkransen? Om det är 

så, på vilket sätt har detta hjälpt dig i ditt liv? Om du inte vänder dig till Maria i ditt 
kristna liv, finns det något sätt som du skulle vilja prova på?  

 
 
 Vad säger Marias upptagning till himlen om hennes liv och om vår kallelse till att vara 

Jesu lärjungar?  
 
 Har du varit i Lourdes eller någon annan vallfartsort förknippad med Maria? Hur var 

det? Vad har det betytt för dig?  
 
 
 
Episod 5 – Petrus och Paulus 
 
 Vad säger olikheterna i personlighet och bakgrund hos Petrus och Paulus när det 

gäller lärjungaskap, ledarstil och hur Gud verkar i och genom Kyrkan?  
 
 Vad menar Jesus när han kallar Petrus och hans vänner till att vara 

människofiskare? Hur har Gud kallat dig att vara en människofiskare?  
 
 Vem säger människor idag att Jesus är? Vem säger du att han är? Varför?  
 
 Har du någon gång känt dig frestad att förneka eller förminska Kristus, ja kanske att 

ignorera honom, låtsas som om han inte finns? Om det har hänt, vad gjorde att det 
blev så? På vilket sätt försöker Kristus nå oss med sin förlåtelse?  

 
 
 Vad har du lärt dig - eller vad kan du lära dig - av Petrus och Paulus som kan hjälper 

dig i din relation till Kristus?  
 
 Vad betyder det att leva "i Kristus"? På vilka sätt kan vi låta Guds liv växa i oss och 

hur kan vi alltmer erfara detta djupare i våra liv?  
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Episod 6 – Kyrkan, Kristi mystiska kropp  
 
 Vilka är de vanliga missuppfattningarna om vad Kyrkan är och vad dess mission 

innebär som du stöter på? Vilka är de svåraste att bemöta? Varför?  
 
 Är det ibland svårt att se Kyrkan som Kristi verkliga kropp, här mitt ibland oss för alla 

människors räddning? Är det ibland svårt att se att Kyrkans handlingar - 
sakramenten - verkligen är Kristi eget handlande? Om det är så, varför tror du att det 
är så? Hur kan vi bättre förstå denna både osynliga/synliga verklighet av nåd som 
Kyrkan är?  

 
 
 Ordet "ekklesia" betyder på grekiska "en utkallad skara". Vem är det som kallar? 

Från vad har du blivit kallad? Till vad är du kallad? Hur kan du bättre lyssna till och 
svara på kallelsen? 

 
 Vad tänker du på när du hör ordet evangelisation? På vilka sätt har du blivit 

evangeliserad och på vilka sätt skulle du kunna evangelisera? Vilka är de steg du 
kan göra för att evangelisera bättre och oftare?  

 
 
 Den Andra Vatikankonciliet betonar att lekfolket måste, som deras speciella plikt, 

engagera sig i att förnya tidsandan och levnadssättet i vår tid. Hur kan du ta del i 
denna förnyelse? Vilka utmaningar kommer du att stöta på i ditt engagemang? Hur 
kan du bemöta dessa utmaningar?  

 
 Hur kan ett reflekterande och en fördjupning kring Kyrkans fyra kännetecken öka 

både din förståelse av Kyrkan och också din kärlek för henne?  
 
 
 
 
Episod 7 - Liturgi och Eukaristi  
 
 Hur förändras din syn på vår tillbedjan till Gud genom att beskriva det med ordet 

"lek"? Tycker du att "lekfullhet" står i motsättning till den Heliga Liturgins väsen eller 
kan beskrivningen tillföra, förtydliga något?  

 
 Reflektera över den musik som du hör och själv sjunger i mässan. Skulle du säga att 

den uppmanar till och understryker begreppet harmoni? Är det en musik som ger 
utrymme för eftertanke? Är den underhållande? Är den en hjälp för din tillbedjan?  

 
 
 Förbered dig inför att du går i mässan genom att läsa igenom och reflektera över de 

bibelläsningar som är för den dagen. Vad säger läsningarna till dig om Gud och om 



 7

hans plan för världens frälsning? Vad visar läsningarna på, vad öppnar de upp för 
något nytt om det liv du lever?  

 
 Läs Johannesevangeliet kapitel 6 och ställ dig själv frågan: På vilket sätt gjorde 

Jesus för att visa på den fulla innebörden av Hans verkliga närvaro i brödet och vinet 
i mässan? Hur tror du att du hade reagerat om du hade varit närvarande? På vilket 
sätt utmanar Jesu ord dig? Ingjuter hans ord mod i dig?  

 
 
 Upplever du någon gång att Eukaristin, Kristi verkliga närvaro, transubstansiationen, 

är ett  hinder för dig eller något som väcker tvivel i dig? Varför tror du att många 
katoliker inte tror på eller tvivlar på Kristi verkliga närvaro (realpresens) i brödet och 
vinet i mässan?  

 
 Om möjligt för dig, ta lite tid för dig själv i bön framför sakramentet ( tabernaklet) i 

kyrkan och begrunda den helige Thomas av Aquinos ord " utan dig har jag 
ingenting".  

 
 
 
 
 
Episod 8 - De heligas samfund  
 
 Vad tycker du ger starkast intryck och är mest unikt i Katharine Drexels liv? Tror du 

att det var förmögenhet eller någonting annat som fick henne att tveka när det gällde 
för henne att besluta sig för ordenslivet?  

 
 Är det någonting i ditt liv som håller dig tillbaka när det gäller att acceptera Guds 

kallelse och vilja i ditt liv? Om det är så, hur kan du komma vidare?  
 
 
 Kan du nämna något som fascinerar dig speciellt när det gäller Thérèse av Lisieux 

liv? Varför?  
 
 Vad betyder det för dig att vara "en liten blomma"? Vilka är de tre eller fyra sätt du 

kan gå tillväga för att bli en " liten blomma"?   
 
 Vilka utmaningar eller svårigheter möter du som kräver mod av dig? Reflektera över 

hur Edith Stein gjorde och hur det kan hjälpa dig att möta och hantera svåra 
situationer. 
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Episod 9 - Bön och liv i Anden  
 
 Vilken sorts bön eller böner använder du dig oftast av?  
 
 Vilka delar av Thomas Mertons väg och konversion kan du relatera till? Har du 

frågeställningar eller undringar som hindrar ifrån att tillbe Gud mer fullt ut och med glädje?  
 
 Den helige Johannes av Korset var både en mystiker och poet. Många av de mest kända 

bönerna i Bibeln - Psaltaren speciellt- är dikter. Har du någon gång skrivit ner en bön till Gud 
som en dikt? Försök att skriva korta böner av tillbedjan eller vädjan i diktens form.  

 
 Vilka är de distraktioner som mest hindrar dig i ditt böneliv? På vilket sätt kan du förändra ditt 

böneliv så att du blir mindre störd?  
 
 Fundera på att under 15-30 minuter långsamt läsa och reflektera över den helige Teresa av 

Avilas bön " Nada te turbe" (”Gud ensam räcker” sidan 382 i Oremus). Fråga dig själv: Vad 
stör mig? Vad är jag rädd för? Agerar och tänker jag i min vardag på ett sådant sätt "som om 
Gud ensam räcker" (Solo Dios basta)?  

 
 Finns det något du önskar att fråga eller anförtro Gud? Något du ännu inte har? Försök att 

vädja, fråga om det i bön samtidigt som du ber för tre andra människor du känner till som du 
vet behöver hjälp.  

 
 
Episod 10 – De yttersta tingen  
 
 Vilka vanliga missuppfattningar och missförstånd finns om de "yttersta tingen" ( Helvetet, 

skärselden, himlen och domen)? Kan din förståelse, det du lärt dig om kyrkans lära på detta 
område hjälpa till att reda ut dessa missuppfattningar och missförstånd?  

 
 Vad finner du vara mest intressant, den individuella eskatologin eller den generella 

eskatologin? Varför kan det vara viktigt att finna en balans och en mer riktig relation mellan 
dessa?  

 
 Om du fick frågan att förklara skillnaden mellan skärselden och helvetet, hur skulle du 

svara? Vilken av de två tycker du är svårast att förklara? Varför?  
 
 Vi uppmanas av Kyrkan att be för dem som är döda. Överväg att denna vecka be för någon 

som har dött nyligen.  
 
 Läs kapitel 4 och 5 i Uppenbarelseboken. Var kan du finna paralleller till mässan och 

mässans ordning?  
 
 
 

Stockholms katolska stift 2014 
Katolska utskottet för evangelisation 
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I samarbete med KPN och Studieförbundet Bilda 

 


