
Kirken og økumeni
v. Jakob Laugesen



Bøn

• Hil dig Maria, fuld af nåde.
Herren er med dig.
Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder.
Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

• Luk 1,28.42



Spørgsmål

• https://padlet.com/kukaarhus/Bibelen1
• Slet jeres svar igen ☺

• Hvor mange kirker er der?

https://padlet.com/kukaarhus/Bibelen1


En lille advarsel

• Det bliver liiiiiidt langhåret i dag.

• Så skriv endelig nogle spørgsmål, hvis ikke du forstår det.

• Det er faktisk svært det her. 

• Så vi holder lidt flere men korte pauser.



Et spørgsmål om sandhed

• En historie om Hans Jensen. 

• Hans Jensen er dum – altså 2+2 = 33 dum.

• Fysiklærerens joke om Hans Jensen

• Den fortsætter på gymnasiet

• På universitetet

• Doctorgrader, ekspert i tv, ved NASA. 

• Han er en joke i hele verden. Men han ved det ikke.

• Ville du være Hans Jensen? (Afstemning)

• Hvorfor vil du firmes? 



Et upopulært emne

• Vi lever i en tid, hvor man helst ikke må sige at nogen tager fejl eller 
gør noget forkert. 

• Men det er ikke og har aldrig været Kirkens tro. 

• Kirken forkynder altid evangeliet til omvendelse fra synden. 

• Kirken siger i fastetiden: Omvend dig og tro på evangeliet.



Hvad ved du om det?

• Jeg er selv konvertit. 

• Jeg har altid troet på Gud og læst i bibelen. 

• Og jeg var ved at blive uddannet til protestantisk (luthersk) præst. 

• Faktisk mangler jeg bare et kursus, så kunne jeg i princippet blive 
præst i folkekirken. 

• Men det bliver jeg aldrig.

• Jeg har skullet omvende mig. 



Spørgsmål?



Extra ecclesiam nulla salus

• ”Udenfor kirken ingen frelse”

• Men hvad er kirken?

• Og hvad med alle de andre?

• DKKK § 771

• Den eneste mellemmand Kristus har grundlagt sin Kirke, et troens, håbets og 
kærlighedens fællesskab her på jorden, som en synlig sammenføjning og opretholder 
den uophørligt, idet Han ved den udbreder sandheden og nåden til alle. Kirken er på 
samme tid: [827]
• “et hierarkisk organiseret samfund og Kristi mystiske legeme; [1880]
• en synlig forsamling og et åndeligt fællesskab;
• jordisk Kirke og en Kirke, som er rig på himmelske goder”. [954]

• Disse dimensioner udgør tilsammen én kompleks virkelighed, som forener et dobbelt, 
menneskeligt og guddommeligt element [68]:
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Kirken er... En krop! 

• Katekismen § 805
• Kirken er Kristi Legeme. Ved Ånden og dens virken i 

sakramenterne, særlig i Eukaristien, konstituerer Kristus, død 
og opstanden, fællesskabet af troende til sit Legeme.

• Katekismen § 806
• I dette Legemes enhed er der forskellige lemmer og forskellige 

funktioner. Alle lemmer er knyttet til hinanden, særlig til dem, 
der lider, er fattige og forfulgte.

• Katekismen § 807
• Kirken er et Legeme, der har Kristus til Hoved: den lever af 

Ham, i Ham og for Ham; Han lever med den og i den.



Kirkens 4 kendetegn

• I den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse siger vi, at vi tror 
på: 
• Og på én, hellig, katolsk og apostolisk kirke.

• Kirken er disse 4
• Én

• Hellig

• Katolsk

• Apostolisk



Kirken er én

• Katekismen § 810
• Således fremstår hele Kirken som et folk, som får sin enhed af Faderens og Sønnens 

og Helligåndens enhed. [55]

• Katekismen § 813
• Kirken er én i kraft af sin kilde: Det højeste mønster for og princippet i dette 

mysterium er den ene Guds enhed i Personernes Treenighed, Faderens og Sønnens 
enhed i Helligånden.[5] Kirken er én i kraft af sin Grundlægger: For Sønnen selv er 
blevet menneske... og har ved sit kors forsonet alle mennesker med Gud og 
genoprettet alles enhed i ét folk og ét legeme.[6] Kirken er én i kraft af 
sin sjæl : Helligånden, som bor i de troende og fylder og styrer hele Kirken, udvirker 
dette underfulde fællesskab mellem de troende og forener dem alle så intimt i 
Kristus, at Han er Princippet i Kirkens enhed.[7] Det er altså selve Kirkens væsen at 
være én: 
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Enhedens bånd

• Katekismen § 815

• Hvilke er disse enhedens bånd? Over alt dette kærligheden, som er 
fuldkommenhedens bånd (Kol 3,14). Men enheden i Kirken på dens 
pilgrimsfærd styrkes også gennem fællesskabets synlige bånd:
• gennem bekendelsen af den ene tro, modtaget fra apostlene;

• gennem den fælles fejring af gudstjenesten, særlig af sakramenterne;

• gennem den i kraft af Ordinationens sakramente bevarede apostoliske 
succession, der opretholder den broderlige samdrægtighed i Guds familie. 



Kirkens sakramenter
• Hvor mange er der? 

• Dåben

• Eukaristien

• Firmelsen

• Boden (skriftemålet)

• Ægtevielsen

• Præstevielsen

• Syges salvelse

• Spørgsmål
• Hvor finder vi de fleste sakramenter?



Kirken er hellig

• Hvad betyder Hellig? (GÆT!) 
• Det betyder noget ”særligt”. 

• Det er fuldkomment og helt perfekt. 

• Det er noget Gud er. 

• Katekismen § 823
• Vi tror, at Kirken er umistelig hellig. For Kristus, Guds Søn, der med Faderen 

og Helligånden prises alene hellig, elskede Kirken som sin brud og gav sig selv 
hen for den for at hellige den; og Han tog den til sig som sit legeme og 
overøste den med Helligåndens gave til Guds ære.[32] Kirken er altså Guds 
hellige folk,[33] og dens lemmer kaldes hellige.
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Kirken er hellig – men hvad så med mig? 

• DKKK § 827
• Mens Kristus, hellig, uskyldige og ubesmittet, ikke kendte 

til synd, men udelukkende kom for at sone folkets synder, 
rummer Kirkeni sit eget skød syndere, den er på én gang 
hellig og skal altid renses og stræber derfor konstant efter 
bodfærdighed og fornyelse.[42] Alle Kirkens medlemmer, 
inclusive dens præster, må erkende sig som syndere.[43] I 
alle er syndens ugræs endnu blandet op i Evangeliets gode 
sæd indtil verdens ende.[44] Kirken samler altså syndere, 
grebet af Kristi frelse, men fortsat på helliggørelsens vej: 
[1425-1429; 821]

• Hvad er en synder? (GÆT)

• DKKK § 829
• Mens Kirken i den hellige Jomfru allerede er nået til den 

fuldkommenhed, hvorved den fremstår uden plet eller 
rynke, stræber de kristne endnu efter at overvinde 
synden og vokse i hellighed; derfor løfter de deres øjne 
mod Maria:[49] i hende er Kirken allerede fuldkommen 
hellig. [1172; 972]
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Bøn

• Hil dig Maria, fuld af nåde.
Herren er med dig.
Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder.
Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.



Kirken er katolsk

• Katekismen § 830

• Ordet katolsk betyder universel, det vil sige hel eller fuldstændig. Kirken er 
katolsk i dobbelt forstand:
• Den er katolsk, fordi Kristus er til stede i den. Der, hvor Kristus Jesus er, der er den 

katolske Kirke.[50] I den eksisterer Kristi Legemes fylde konkret, forenet med sit 
Hoved,[51] hvilket indebærer, at den af Ham modtager frelsesmidlerne i deres helhed 
og fylde,[52] som Han har villet: bekendelsen af den rette og fuldstændige tro, 
fuldstændigt sakramentalt liv og ordineret tjeneste i den apostoliske succession. I 
denne fundamentale forstand var Kirken katolsk på Pinsedagen,[53] og det vil den 
altid være indtil Kristi Komme. [795; 815-816]

• Katemismen § 831
• Den er katolsk, fordi den er udsendt af Kristus til hele menneskeslægten:[54] [849]
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Kirken er katolsk

• Katekismen § 837
• Fuldstændig indlemmet i Kirkens samfund er de, der har Kristi Ånd og 

accepterer hele Kirkens ordning og alle de frelsesmidler, der er nedlagt i den, 
og som i Kirkens synlige struktur, nemlig de bånd, der består i 
trosbekendelsen, sakramenterne, den kirkelige ledelse og fællesskabet, 
knyttet til Kristus, der styrer den gennem paven og biskopperne. Dog frelses 
ikke den, der omend indlemmet i Kirken, ikke holder ud i kærligheden, og 
som kun bliver i Kirkens skød med legemet, men ikke med 
hjertet. [65] [771; 815; 882]
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Kirken er apostolsk

• Katekismen § 857

• Kirken er apostolisk, fordi den er grundlagt på apostlene, og det i tredobbelt forstand: 
[75] (Hvem er apostlene?)
• den er og forbliver bygget på apostlenes grundvold (Ef 2,20),[106] de vidner, som blev udvalgt og 

udsendt af Kristus selv;[107]

• den bevarer og videregiver, med bistand fra Ånden som bor i den, læren,[108] den betroede skat, 
de sunde ord, som den har hørt fra apostlene;[109] [171]

• den fortsætter med at blive undervist, helliggjort og styret af apostlene indtil Kristi genkomst, i 
kraft af dem, som efterfølger dem i deres hyrde embede: bispekollegiet, som præsterne bistår, 
forenet med Peters efterfølger, Kirkens øverste hyrde:[110] [880; 1575] (HVEM ER DET?) 

• Katekismen § 869

• Kirken er apostolisk: Den er bygget på varig grund: Lammets tolv apostle;[128] den kan 
ikke ødelægges;[129] den er fastholdt ufejlbart i sandheden: Kristus styrer den gennem 
Peter og de andre apostle, som er nærværende i deres efterfølgere, paven og 
bispekollegiet.
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Spørgsmål?



Extra ecclesiam nulla salus

• Kan ikke katolikker blive frelst?
• Ja! Det kan de.

• Katekismen § 847
• Denne erklæring (extra eccle...) sigter ikke til dem, som uden egen skyld er 

uvidende om Kristus og Hans Kirke:
For de, der uforskyldt er uvidende om Kristi evangelium og Hans Kirke, 
men som dog søger Gud af et oprigtigt hjerte og i gerning under nådens 
indflydelse prøver at opfylde Hans vilje, som de erkender den gennem 
samvittighedens stemme, kan opnå evig frelse. [80]

• OBS: Vi frelses ikke pga. vores fejltagelser, men på trods af dem. 
• Sandheden er vigtig! Jesus er vejen, sandheden og livet (Joh 14,6)
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Man kan frelses udenfor den katolske kirke

• Ligesom man i matematik kan få det rigtige resultat, selvom 
mellemregningerne er forkerte, så kan man også frelses selvom man ikke er 
katolik.
• Man kan jo godt gætte rigtigt. 

• Et billede
• Du skal score et mål på straffespark i fodbold. Du har et skud, brænder du, så taber 

du. 
• Hvor vil du helst at bolden ligger:

1.på straffesparkspletten foran modstanderens mål 
eller 
2. på straffesparkspletten foran dit eget mål? (Svar/afstemning).

• Og det er nemmere at regne rigtigt, hvis mellemregningerne også er det. 



Man kan frelses udenfor den katolske kirke

• Katekismen § 838
• Kirken ved, at den af flere grunde er forenet med dem, der som døbte bærer 

æresnavnet kristne, men som ikke bekender hele troen eller ikke bevarer 
fællesskabets enhed under Peters efterfølger.[66] For disse, som tror på 
Kristus og har modtaget en gyldig dåb, står nemlig i et vist, om end ikke 
fuldkomment, fællesskab med den katolske Kirke.[67] Med de ortodokse 
Kirker er dette fællesskab så dybt, at der mangler meget lidt i, at det kan nå 
den fylde, der tillader en fælles fejring af Herrens 
Eukaristi.[68] [818; 1271; 1399]

• To sakramenter 
• Dåb og ægteskabet
• Gyldig dåb = Dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 
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Spørgsmål?



Kirkehistorien i grove træk

Fixed it 



De ”andre” 

• I Danmark findes der flere ”kristne” kirkelignende samfund.
• Folkekirken (den lutherske kirke)

• Pinsekirken

• Baptistkirken

• Ikke-bekendelseskirker (”non-denominational”)

• Osv. 

• Der findes også ”ikke-kristne” ‘kirker’
• Jehovas vidner

• Mormonkirken

• Osv. 



De ”andre”

• Katekismen § 818

• De, som i dag fødes i fællesskaber, der er opstået af sådanne 
brud, og præges af troen på Kristus, kan ikke anklages for 
adskillelsens synd, og den katolske Kirke omfatter disse med 
broderlig agtelse og kærlighed... Retfærdiggjorte ved troen i Dåben 
indlemmes de i Kristus, og derfor bærer de med rette 
æresnavnet kristne og anerkendes med god grund af den katolske 
Kirkes børn som brødre i Herren.[16] [1271]
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Fra bibelen

• Joh 10,14-16 
(Jesus siger): Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får 
kender mig, v15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og 
jeg sætter mit liv til for fårene. v16 Jeg har også andre får, som ikke hører 
til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal 
blive én hjord, én hyrde.

• Apg. 17,22-23: 
Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I 
på alle måder er meget religiøse. v23 For da jeg gik rundt og så nærmere 
på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en 
ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer.
• Og så fortæller han dem evangeliet.



Èn, hellig, katolsk og apostolisk kirke

• Katekismen § 870

• Kristi eneste Kirke, som vi i trosbekendelsen bekender som én, hellig, 
katolsk og apostolisk... eksisterer konkret i Den katolske Kirke, der er 
styret af Peters efterfølger og biskopperne i forening med ham, selv 
om flere elementer af helliggørelse og sandhed findes uden for dens 
struktur.[130]

• Husk historien om Hans Jensen

http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0002.PAR0003&work=CCC#ftn.d29381e2955


Spørgsmål?



Bøn

• Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som og vi 
forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det 
onde. (Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

• Matt 6,9-13 (og Luk 11,1-4).



Kahooot

• https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/115cffd8-314d-4b89-
9d0d-4d96743deeff

https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/115cffd8-314d-4b89-9d0d-4d96743deeff


De ”andre” 

• Katekismen § 819

• Desuden eksisterer flere elementer af helliggørelse og 
sandhed [17] uden for den katolske Kirkes synlige grænser: Guds 
skrevne ord, nådens liv, troen, håbet og kærligheden, samt andre 
indre gaver fra Helligånden og synlige elementer.[18] Kristi Ånd 
betjener sig af disse Kirker og kirkelige fællesskaber som midler til 
frelse, som får deres kraft fra den fylde af nåde og sandhed, som 
Kristus har betroet den katolske Kirke. Alle disse goder kommer fra 
Kristus og fører til Ham[19] og kalder af sig selv til den katolske 
enhed.[20]

http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0002.PAR0003&work=CCC#ftn.d29381e495
http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0002.PAR0003&work=CCC#ftn.d29381e507
http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0002.PAR0003&work=CCC#ftn.d29381e519
http://exist-db.katolsk.dk:18080/exist/apps/cathdb/cathdb.xql?func=lookupid&lookupid=CCC.PART0001.SEC0002.CHAP0003.ART0002.PAR0003&work=CCC#ftn.d29381e532



