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korttekst

Side 32–43 i grunnboka

Den katolske kirke

Katolsk betyr «for alle mennesker»

I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall 

fra 2007). I tillegg er det nesten 150 000 utenlandske arbeidere som 

er katolikker. Menneskene i en vanlig katolsk menighet i Norge kan 

komme fra 40–50 land. De har kommet fra blant annet Vietnam, 

Filippinene, Sri Lanka, Chile, USA, Frankrike, Litauen og Polen. 

Katolikkene vet at de hører til en kirke som finnes over hele verden. 

Ordet katolsk betyr «for alle mennesker».

Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Det finnes over en milliard katolikker i verden, det er halvparten av 

alle som er kristne. Den katolske kirke står sterkest i Latin-Amerika og 

Nord-Amerika. Men den har vokst mye i Afrika sør for Sahara, og også 

i India og Kina. I Europa er over en tredel av innbyggerne katolikker. 

Det gjelder særlig mennesker som bor i Sør-Europa, og ganske mange i 

Mellom-Europa.

Hva er det som er felles for alle katolikker? Vi kan peke på fire ting:

Bibelen og troen på den treenige Gud. Dette har de felles med andre •	
kristne.

Den stramme oppbygningen av kirken. Overalt i verden blir den •	
ledet av biskoper, og den fremste blant dem er paven.

De sju sakramentene, som er dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, •	
ekteskap, presteinnvielse og salving av syke. Ordet sakrament betyr 

«hellig handling».

Messen, det vil si den katolske gudstjenesten.•	

Vi skal nå se nærmere på de tre siste punktene. Og vi skal si litt om tre 

andre kjennetegn: jomfru Maria og helgenene, munkene og nonnene, 

og fornyelsen av kirken i 1960-årene.
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En stramt oppbygd organisasjon

Den katolske kirke blir styrt etter klare regler, og lederne har stor makt. 

De viktigste lederne er biskopene og prestene rundt om i verden. De har 

lovet å gi hele livet sitt til Gud og kirken. Det betyr at de ikke kan gifte seg 

og ha sin egen familie. Det kalles å leve i sølibat. Paven er biskop i Roma 

og kirkens øverste leder. Han utnevner kardinalene, som er biskoper med 

særlig viktige lederoppgaver. Paven utnevner også alle biskopene. Da 

Jesus levde, valgte han tolv apostler til å være ledere for kirken. Tanken er 

at biskopene skal fortsette det arbeidet apostlene begynte på.

Biskopene skal innvie nye prester i sitt område. Det er bare menn som 

kan bli prester i dette kirkesamfunnet. I vår tid er det en del uenighet 

både om dette og om sølibatet. Men den katolske kirke legger stor vekt 

på å følge de tradisjonene som kirken har hatt gjennom lange tider. 

Pavens stilling har det vært forskjellige tanker om. Et stort kirkemøte 

på 1800-tallet vedtok at paven ikke kan ta feil når han avgjør viktige 

spørsmål om den katolske troen. Et eksempel: I mange hundre år har 

det vært vanlig blant katolikker å tro at jomfru Maria ble tatt direkte 

opp til himmelen da hun døde. I 1950 sa paven at dette var en sann tro 

for hele kirken. 

Den paven som ble valgt i 2005, heter Benedikt 16. På side 35 i 

grunnboka er det et bilde av han.

De sju sakramentene

Noe av det viktigste i den katolske kirke er å utføre sakramentene på 

riktig måte. Gjennom dem kan kirken gi frelsen fra Gud til det enkelte 

mennesket.

1 Dåpen. I den katolske kirke er det vanlig å døpe spedbarn. Når barnet 

blir døpt med vann, begynner livet som kristen.

2 Konfirmasjonen. Den blir som regel utført av biskopen. Han salver 

de unge med olje på pannen, og de blir minnet om det som skjedde i 

dåpen.
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3 Nattverden. Dette er det helligste av alle sakramentene. De 

troende opplever på nytt det som skjedde da Jesus døde på korset for 

menneskenes skyld. I nattverden blir brødet og vinen forvandlet til Jesu 

legeme og Jesu blod, sier den katolske kirke.

4 Skriftemålet. Den katolske kirke sier at alle kristne trenger å fortelle 

en prest om det gale de har gjort, og så legge det bak seg. Vi sier at de 

bekjenner sine synder. Det kalles også å skrifte. Til slutt sier presten: 

«Gud tilgir deg.»

5 Ekteskapet. Når en mann og en kvinne lover hverandre kjærlighet og 

troskap, er det et tegn på Guds kjærlighet til verden, sier den katolske 

kirke. Derfor er ekteskapet hellig, og skilsmisse blir vanligvis ikke 

godtatt av kirken.

6 Presteinnvielsen. Det er biskopene som innvier nye prester. Det er en 

viktig handling, for da får presten rett til å lede gudstjenester og utføre 

sakramenter.

7 Salvingen av syke. Den katolske kirke sier at de som er alvorlig syke, 

trenger åndelig styrke og trøst. Derfor kommer presten og salver dem 

(med litt olje på pannen) og ber for dem. Før ble denne salvingen ofte 

kalt «den siste olje».

Messen – den katolske gudstjenesten

For en katolikk som vil ta troen sin på alvor, er det viktig å gå til messe.  

I en katolsk messe er det alltid nattverd, og det er denne handlingen som 

står i sentrum. Se bildene på side 32 og 33 i grunnboka. Det er høymesse 

(hovedgudstjeneste) hver søndag, slik som i de fleste andre kirkesamfunn. 

For de kristne tror at Jesus sto opp fra de døde søndag morgen. 

Den katolske messen likner på en høymesse i Den norske kirke. Men 

katolikkene bruker kroppen mer: De kneler, tegner kors med fingrene 

og gir hverandre en fredshilsen i gudstjenesten. Det er vanlig med 

korsang og røkelse, og kirkerommet er som regel vakkert å se på.
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Jomfru Maria og helgenene

Tanken om hellige menn og kvinner er viktig i den katolske kirke. 

Jomfru Maria og apostlene er blant de fremste helgenene. Det er svært 

vanlig med Maria-bilder og Maria-statuer i katolske land. Både byer og 

kirker har navn etter helgener, og de fleste yrker har sin egen helgen. 

De troende feirer helgenene på minnedagene deres og ber til dem 

om beskyttelse mot ulykker. Helgenene er forbilder for de troende. 

Den som blir æret som helgen, ble kanskje drept på grunn av sin tro. 

Personen kan også ha levd et hellig liv ved å hjelpe andre mye mer enn 

det som er vanlig.

Jomfru Maria blir gjerne kalt både Guds mor og kirkens mor. Blant 

de kristne ble det etter hvert vanlig å synge sanger og be til Maria. 

Flere ganger har mennesker opplevd at Maria har vist seg for dem, 

blant annet i Guadalupe i Mexico i 1531, i Lourdes i Frankrike i 1858 

og i Fatima i Portugal i 1917. Millioner av katolikker drar hvert år på 

pilegrimsreise til slike steder. Se bildene på side 30 (nederst) og side 40  

i grunnboka.

Hva vil det si å være munk eller nonne?

Et annet typisk trekk ved den katolske kirke er alle munkene og 

nonnene. Når de velger å leve i et kloster, må de love tre ting:

leve enkelt, uten å tjene noe eller eie noe•	
ikke gifte seg, og ikke ha sex med noen•	
være lydige mot dem som leder klosteret•	

Dette er harde krav, og som regel får de en lang prøvetid, slik at de kan 

ombestemme seg.

Disse religiøse fellesskapene kalles ordener. Noen av dem legger mest 

vekt på bønn, stillhet og ro. Noen ordener er best kjent for studier 

og vitenskap, mens andre driver mye med hjelpearbeid. Mange av de 

katolske munkene og nonnene i Norge kommer fra andre land.
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Fornyelsen av kirken: det andre Vatikankonsilet

På 1900-tallet ble livet til vanlige folk veldig forandret. Mange 

katolikker syntes at kirken deres var altfor gammeldags. En pave 

som het Johannes 23., var enig i det. Derfor kalte han inn til et stort 

kirkemøte (konsil) i Vatikanet i Roma. Deltakere fra hele verden satt 

sammen i møter fra 1962 til 1965. Der ble de enige om mye som 

forandret den katolske kirke:

Alle må få være med og bestemme i menighetene, ikke bare prestene.•	
Messen skal ikke lenger være på latin, men på morsmålet til •	
deltakerne.

Det er viktig at vanlige folk i kirken leser Bibelen selv.•	
Katolske kristne bør være med i kampen for menneskerettigheter og •	
rettferdighet.

Kirken bør satse på samtaler med andre religioner, bygd på gjensidig •	
respekt.

Kirken må ha en mer åpen holdning overfor andre kristne 

kirkesamfunn. 

 


