
Aktuelle artikler fra Den Katolske Kirkes Katekisme 

12. Hva er Apostolisk Tradisjon? 

Apostolisk Tradisjon er overleveringen av Kristi budskap. Helt fra kristendommens 

begynnelse har dette skjedd gjennom forkynnelse, vitnesbyrd, kirkelige institusjoner, 

gudstjeneste og inspirerte Skrifter. Apostlene overleverte alt de mottok fra Kristus og 

lærte av den Hellige Ånd til sine etterfølgere, biskopene, og gjennom dem til alle 

slektsledd inntil tidenes ende. (75-79, 83, 96, 98) 

13. På hvilke måter forekommer Apostolisk Tradisjon? 

Den apostoliske tradisjon forkommer på to måter: gjennom den levende overlevering 

av Guds ord (også enkelt kalt Tradisjonen), og gjennom den hellige skrift, som er den 

samme forkynnelse av frelsen i skriftlig form. (76) 

15. Til hvem ble trosarven betrodd? 

Apostlene har betrodd trosarven til hele Kirken. Takket være sin overnaturlige 

trossans, støttet av den Hellige Ånd og ledet av Kirkens læreembete, slutter aldri 

Guds folk å ta til seg, forstå og anvende bedre i livet, den guddommelige Åpenbaring. 

(84, 91-94, 99) 

18. Hvorfor lærer Den hellige skrift sannheten? 

Fordi Gud selv er dens opphav: Den hellige skrift blir derfor betegnet som inspirert, 

og lærer uten feiltagelse de sannheter som er nødvendige for vår frelse. Den Hellige 

Ånd inspirerte nemlig de menneskelige forfattere, som så skrev det Han ønsket å lære 

oss. Den kristne tro er imidlertid ikke en «bokens religion», men en Guds ords 

religion: «ikke et skrevet og taust ord, men det inkarnerte og levende Ord» (St. 

Bernhard av Clairvaux) (101-102, 105-108, 134-136) 

19. Hvordan skal en lese Den hellige skrift? 

Den hellige skrift må ved hjelp av den Hellige Ånd og under læreembetets ledelse bli 

lest og fortolket ifølge disse tre kriterier: 1) den må leses med oppmerksomhet på 

«hele Skriftens innhold og enhet»; 2) den må leses «i pakt med hele Kirkens levende 

tradisjon» 3) den må leses med oppmerksomhet på «troens analogi», det vil si den 

innbyrdes sammenheng som eksisterer mellom trossannhetene. (109-119, 137) 

76. Hva er arvesynden? 
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Arvesynden (eller den opprinnelige synd) blir alle mennesker født inn i. Det er en 

tilstand av mangel på den opprinnelige hellighet og rettferdighet. Det er en synd som 

er «pådratt», ikke «begått». Det er en tilstand fra fødselen av, ikke en personlig 

handling. På grunn av alle menneskers enhet i opprinnelsen blir arvesynden overført 

til Adams etterkommere med den menneskelige natur, «ikke ved etterfølgelse, men 

ved forplantning». Denne videreføringen forblir et mysterium som vi ikke helt ut kan 

forstå. (404, 419) 

77. Hvilke videre følger får arvesynden? 

Som en følge av arvesynden er den menneskelige natur riktignok ikke fullstendig 

fordervet, men den er svekket i sine naturlige krefter. Den er underlagt uvitenhet, 

lidelse og dødens herredømme, og har en tilbøyelighet til å synde. Denne 

tilbøyeligheten kalles «den onde lyst», concupiscientia. (405-409, 413, 418) 

28. Hvilke kjennetegn har troen? 

Troen, en ufortjent Guds gave, er tilgjengelig for alle som ydmykt ber om den. Den er 

den overnaturlige dyd som er nødvendig for å få del i frelsen. Troen er en 

menneskelig handling, det vil si en handling ut fra den menneskelige forstand, som 

på oppfordring av den vilje som Gud har beveget, frivillig slutter seg til den 

guddommelige sannhet. Troen er også sikker, fordi den bygger på Guds ord; den 

er virksom «i kjærlighet» (Gal 5, 6); den vokser kontinuerlig ved at en lytter til Guds 

ord og gjennom bønn. Den er allerede nå en forsmak på den himmelske glede. (153-

165, 179-180) 

95. «Født av Jomfru Maria»: Hvorfor er Maria virkelig Guds Mor? 

Maria er virkelig Guds Mor, for hun er Jesu mor (Joh 2,1; 19,25). For Ham som hun 

har unnfanget ved den Hellige Ånd, og som virkelig ble hennes sønn, er Guds, 

Faderens, egen Sønn. Han er selv Gud. (495, 509) 

96. Hva betyr «ubesmittet unnfangelse»? 

Gud har ved sin nåde fra evighet av utvalgt Maria til å bli sin Sønns Mor. For å kunne 

oppfylle denne sendelsen, ble hun ubesmittet unnfanget. Det betyr at Maria, gjennom 

Guds nåde og med henblikk på Jesu Kristi fortjenester, helt fra sin unnfangelse er 

blitt bevart for arvesynden. (487-492, 508) 

97. Hvordan medvirker Maria i den guddommelige frelsesplanen? 
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Ved Guds nåde er Maria forblitt ren for enhver personlig synd livet igjennom. Hun er 

«full av nåde» (Luk 1, 28), den «Allhellige» (Panagia). Når engelen forkynner for 

henne at hun skal føde «den Allerhøyestes Sønn» (Luk 1, 32), svarer hun «med 

lydighet og tro» (Rom 1, 5). Hun gir seg helt og fullt til sin Sønn og hans gjerning for 

helhjertet å gjøre tjeneste for frelsesmysteriet. (493-494, 508-511) 

142. Hvilket verk fullbyrder Ånden i Maria? 

Den Hellige Ånd fullbyrder i Maria Det gamle testamentes forventninger og 

forberedelser for Kristi komme. På en enestående måte fylte Han henne med nåde og 

lot hennes jomfruelighet bli fruktbar, slik at hun kunne føde Guds Sønn som var blitt 

menneske, til verden. Han gjorde henne til «den hele Kristi» Mor, det vil si til Jesu, 

hodets, Mor og Mor til Kirken, hans legeme. På pinsedagen var Maria til stede blant 

De tolv da Ånden, ved å manifestere Kirken, lot «de siste tider» bryte frem. 

98. Hva betyr Jesu jomfruelige unnfangelse? 

Den betyr at Jesus ble unnfanget i Jomfruens skjød ved den Hellige Ånds kraft alene, 

uten en manns medvirkning. Ifølge sin guddommelige natur er Han Sønn av den 

himmelske Far, og ifølge sin menneskelige natur Marias sønn. Han er imidlertid 

virkelig Guds Sønn i begge naturer, for Han er bare én eneste person, nemlig den 

guddommelige. (496-498) 

99. I hvilken mening er Maria «alltid jomfru»? 

I den mening at hun «forble jomfru da hun unnfanget sin Sønn, jomfru da hun fødte 

Ham, jomfru da hun bar Ham, jomfru da hun ammet Ham, jomfru for alltid» (St. 

Augustin). Når det i evangeliene er tale om «Jesu brødre og søstre», dreier det seg 

derfor om en vanlig uttrykksform for Jesu nære slektninger i Den hellige skrift. (499-

507, 510) 

100. På hvilken måte er Marias åndelige moderlighet universell? 

Maria har én eneste sønn, Jesus. Men i Ham strekker hennes åndelige moderlighet 

seg ut til alle mennesker Han er kommet for å frelse. Lydig ved Jesu Kristi side, den 

nye Adam, er Jomfruen den nye Eva, de levendes sanne Mor. Ved deres fødsel og 

oppdragelse medvirker hun med moderlig kjærlighet innenfor nådens ordning. Som 

Jomfru og Mor er hun bildet på og den fullkomne virkeliggjørelse av Kirken. (501-

507, 511) 
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122. Hva utvirker Jesu offer på korset? 

Jesus har frivillig gitt sitt liv som sonoffer. Det vil si at Han sonet våre synder ved sin 

kjærlighets fullkomne lydighet inntil døden. Han gjenopprettet det vi hadde feilet i. 

Denne Guds Sønns kjærlighet «inntil enden» (Joh 13, 1) forsoner hele 

menneskeheten med Faderen. Kristi påskeoffer forløser altså menneskene på et 

enestående, fullkomment og endelig vis, og åpner fellesskapet med Gud for dem. 

(613-617, 622-623) 

Den ene, hellige, katolske og apostoliske Kirke 

161. Hvorfor er Kirken én? 

Kirken er én fordi den har den ene Guds enhet i personenes Treenighet som 

opprinnelse og forbilde. Som dens grunnlegger og hode gjenopprettet Jesus Kristus 

alle folks enhet i ett eneste legeme. Som dens sjel knytter den Hellige Ånd alle 

troende sammen i fellesskapet med Kristus. Kirken har kun én tro, kun ett 

sakramentalt liv, kun én apostolisk suksesjon, ett felles håp og den ene og samme 

kjærlighet. (811-815, 866) 

162. Hvor eksisterer Kristi ene Kirke konkret? 

Kristi ene Kirke, som samfunn grunnlagt og ordnet i verden, eksisterer konkret i 

(subsistit in) Den Katolske Kirke, ledet av Peters etterfølger og biskopene i 

kommunion med ham. Bare gjennom den kan en motta hele fylden av frelsens 

midler, for Herren har betrodd alle Den nye pakts goder alene til apostelkollegiet med 

Peter som hode. (816, 870) 

167. Er lokalkirken katolsk? 

Hver lokalkirke (det vil si hvert bispedømme eller eparki) er katolsk. Den består i et 

fellesskap av kristne forent i troen og sakramentene, både med sin biskop, ordinert 

gjennom den apostoliske suksesjon, og med Romas Kirke «som fører forsetet i 

kjærlighet» (St. Ignatius av Antiokia). (832-835) 

Hva betyr utsagnet: «Utenfor Kirken ingen frelse»? 

Dette utsagnet betyr at all frelse kommer fra Kristus, hodet, gjennom Kirken som er 

hans legeme. Derfor skulle de mennesker ikke kunne frelses som, til tross for sin 

viten om at Den Katolske Kirke er grunnlagt av Jesus Kristus og nødvendig for 

frelsen, allikevel har nektet å tre inn i den eller å vedbli i den. Samtidig kan de som 
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uforskyldt ikke kjenner Kristi evangelium og hans Kirke, men likevel søker Gud av et 

oppriktig hjerte og under nådens innskytelser prøver å leve etter hans vilje slik de 

erkjenner den ved sin samvittighet, nå frem til den evige frelse. (846-848) 

174. Hvorfor er Kirken apostolisk? 

Kirken er apostolisk i sin opprinnelse, for den er bygget opp på «apostlenes 

grunnvoll» (Ef 2, 20); i sin lære, som er apostlenes lære. Den er apostolisk på grunn 

av sin struktur, fordi den inntil Kristi gjenkomst blir undervist, helliget og ledet av 

apostlene gjennom deres etterfølgere, biskopene i kommunion med Peters 

etterfølger. (857, 869) 

176. Hva er den apostoliske suksesjon? 

Den apostoliske suksesjon er overdragelsen av apostlenes sendelse og fullmakt til 

deres etterfølgere, biskopene, gjennom ordinasjonens sakrament. Takket være denne 

overdragelsen forblir Kirken i et tros- og livsfellesskap med sitt opphav, mens den 

gjennom århundrene retter hele sitt apostolat mot å utbre Kristi rike på jorden. (861-

865) 

208. Hva er særdommen? 

Hvert menneske får i sin udødelige sjel den evige gjengjeldelse like etter døden ved en 

særdom fra Guds side. Denne svarer til vedkommendes tro og handlinger. 

Gjengjeldelsen består i å få inngang i himmelens salighet, umiddelbart eller etter en 

renselse, eller å måtte gå inn i helvetets evige fortapelse. (1021-1022, 1051-1052) 

210. Hva er purgatoriet (skjærsilden)? 

Purgatoriet er tilstanden til dem som dør i Guds vennskap, forsikret om sin evige 

frelse, men fremdeles behøver en renselse for å kunne tre inn i den himmelske 

salighet. (1030-1031, 1054) 

211. Hvordan kan vi hjelpe sjelene som renses i purgatoriet? 

I kraft av De helliges samfunn kan de troende som ennå er pilegrimer på jorden, 

hjelpe sjelene i purgatoriet ved å frembære forbønner for dem, særlig det eukaristiske 

offer. De hjelper dem også ved almisser, avlat og botshandlinger. (1032, 1055) 

229. Hvorfor er sakramentene virksomme? 
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Sakramentene virker ex opere operato («ved det faktum at den sakramentale 

handling utføres») fordi det er Kristus som virker i dem og formidler den nåde de 

viser til. Derfor er sakramentene virksomme uavhengig av embetsbærerens 

personlige hellighet. Ikke desto mindre avhenger sakramentenes frukter også av 

mottagerens holdning og sinnelag. (1127-1128, 1131) 

235. Hvordan feirer Kirken på jorden liturgien? 

Kirken på jorden feirer liturgien som et prestelig folk. I det handler hver enkelt ifølge 

sin oppgave i den Hellige Ånds enhet. De døpte frembringer seg selv som et åndelig 

offer. De ordinerte embetsbærere feirer ifølge den vigsel de har mottatt for å tjene alle 

Kirkens lemmer. Biskopene og prestene handler i Kristi, hodets, person. 

(1120, 1132, 1140-1144, 1188) 

250. Hvordan blir Kirkens sakramenter inndelt? 

De blir inndelt i sakramentene som innvier i kristenlivet (dåp, ferming og eukaristi), 

sakramenter som helbreder (bot og sykesalving) og sakramenter som står til tjeneste 

for de troendes fellesskap og sendelse (ordinasjon og ekteskap). Sakramentene 

berører alle de viktige tidspunkter i det kristne liv. Alle sakramenter er rettet mot 

eukaristien, «som mot sitt egentlige mål» (St. Thomas av Aquino). (1210-1211) 

271. Hva er eukaristien? 

Eukaristien er det samme Kristi legemes og blods offer som Herren Jesus innstiftet 

for at korsofferet skulle føres videre gjennom århundrene, inntil hans komme. Han 

har betrodd Kirken dette synlige minne om sin død og oppstandelse. Eukaristien er 

enhetens tegn, hengivenhetens bånd, påskemåltidet hvor Kristus fortæres, sjelen 

fylles med nåde og vi mottar pantet på det evige liv. (1322-1323, 1409) 

280. I hvilken mening er eukaristien minne om Kristi offer? 

Eukaristien er et minne i den mening at den gjør nærværende og virkelig offeret som 

Kristus frembar for Faderen på korset, én gang for alle for menneskeheten. 

Eukaristiens offerkarakter kommer frem allerede i innstiftelsesordene: «Dette er mitt 

legeme, gitt for dere … Dette beger er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere» 

(Luk 22, 19-20). Korsofferet og eukaristiens offer er ett og samme offer. Offergaven 

og den ofrende er de samme. Bare måten offeret skjer på, er forskjellig: blodig på 

korset, ublodig i eukaristien. (1356-1367, 1412) 
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281. Hvordan tar Kirken del i det eukaristiske offer? 

I eukaristien blir Kristi offer også til hans legemes lemmers offer. De troendes liv, 

deres lovsang og lidelser, deres bønn og deres arbeid, forenes med Kristi gjerning. 

Som offer bæres også eukaristien frem som soning for levendes og dødes synder, og 

for å erverve åndelige og timelige goder fra Gud. Også Kirken i himmelen er forent 

med Kristi offer. (1368-1372, 1414) 

289. Når forplikter Kirken oss til å ta del i den hellige messe? 

Kirken forplikter de troende til å ta del i den hellige messe hver søndag og på 

bestemte festdager. Den anbefaler også messebesøk på de øvrige dager. (1389, 1417) 

290. Når er en forpliktet til å motta den hellige kommunion? 

Kirken anbefaler at de troende som tar del i den hellige messe, også mottar hellig 

kommunion dersom de har det rette sinnelag. Den forplikter dem til det minst én 

gang i året, i påsketiden. (1389, 1417) 

328. Hvilken virkning har prestevigselen? 

Åndens salving setter et uutslettelig åndelig segl på presten. Det gjør ham likedannet 

med Kristus, presten, og gjør ham i stand til å handle i Kristi, hodets, navn. Som 

medarbeider i den episkopale stand er han viet til å forkynne evangeliet og feire 

gudstjenesten, fremfor alt eukaristien. Ut fra den får han kraft til å tjene og til å være 

de troendes hyrde. (1562-1567, 1595) 

332. Hvem kan meddele dette sakramentet? 

Fordi de er apostlenes etterfølgere, tilkommer det de gyldig ordinerte biskoper å 

meddele de tre trinn i ordinasjonens sakrament. (1575-1576, 1600) 

336. Med hvilken autoritet utøves det ministerielle prestedømme? 

Under utøvelsen av sitt hellige tjenesteembete taler og handler den ordinerte prest 

ikke ut fra sin egen autoritet, og ikke engang på grunnlag av et oppdrag eller en 

delegering fra fellesskapet, men i Kristi, hodets, person og i Kirkens navn. Derfor 

skiller det ministerielle prestedømme seg i vesen, og ikke bare i grad, fra de troendes 

allmenne prestedømme, som det er innstiftet av Kristus for å tjene. (1547-1553, 1592) 

395. Når begås en dødssynd? 
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Det foreligger en dødssynd hvis objektet er en alvorlig sak, og synden begås fullt ut 

bevisst og med overlegg. En slik synd ødelegger kjærligheten i oss, berøver oss for den 

helliggjørende nåde og fører oss til helvetets evige død hvis vi ikke angrer den. 

Dødssynder blir vanligvis tilgitt gjennom dåpens sakrament eller gjennom botens og 

forsoningens sakrament. (1855-1861, 1874) 

396. Når begås en svakhetssynd? 

Det begås en svakhetssynd når det dreier seg om mindre tungtveiende saker, eller når 

en overtrer moralloven i en alvorlig sak, men uten fullt ut å vite det eller uten fullt 

overlegg. Svakhetssynden skiller seg i sitt vesen fra dødssynden. Den bryter ikke 

pakten med Gud, men svekker kjærligheten. I den avsløres en uordnet forkjærlighet 

for skapte goder. Den hindrer sjelen i å gjøre fremskritt i utøvelsen av dyder og 

moralske goder. Og den medfører timelige renselsesstraffer. (1862-1864, 1875) 

Nåde og rettferdiggjørelse 

422. Hva er rettferdiggjørelsen? 

Rettferdiggjørelsen er Guds kjærlighets mest fortreffelige verk. Den er Guds 

barmhjertige og frie handling, som utsletter våre synder og gjør oss rettferdige og 

hellige i hele vårt vesen. Dette skjer ved den Hellige Ånds nåde, som gjennom Kristi 

lidelse ble oss fortjent, og som i dåpen blir skjenket oss. Med rettferdiggjørelsen 

begynner menneskets frie svar; det vil si troen på Kristus og samarbeidet med den 

Hellige Ånds nåde. (1987-1995, 2017-2020) 

423. Hva er den nåde som rettferdiggjør? 

Nåden er den uforskyldte gave Gud gir oss for at vi skal ta del i hans treenige liv, og 

for å gjøre oss i stand til å handle ut fra kjærlighet til Ham. Den blir kalt 

den vedvarende, helliggjørende eller guddommeliggjørende nåde, fordi den 

helliggjør og guddommeliggjør oss. Den er overnaturlig, fordi den helt og fullt 

avhenger av Guds uforskyldte inngripen, og overgår sinnets evner og menneskets 

kraft. Derfor unndrar den seg vår erfaring. (1996-1998, 2005, 2021) 

426. Hva er fortjeneste? 

Fortjeneste gir vanligvis krav på belønning for en god gjerning. Overfor Gud kan 

mennesket ikke fremholde noen fortjeneste, for det har mottatt alt ut fra hans nåde. 

Likevel gir Gud oss mulighet til å oppnå fortjenester gjennom forening med Kristi 

kjærlighet, som er kilden til våre fortjenester overfor Gud. De gode gjerningers 
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fortjenester må derfor først og fremst bli tilskrevet Guds nåde, og deretter 

menneskets frie vilje. (2006-2010, 2025-2026) 

487. Hvilket ansvar har mennesket i forhold til sin egen kjønnsidentitet? 

Gud har skapt mennesket som mann og kvinne med den samme personlige verdighet 

og har nedlagt i det et kall til kjærlighet og fellesskap. Ethvert menneske må godta sin 

kjønnsidentitet og erkjenne dens relevans for hele personen, dens egenart og 

komplementaritet. (2331-2336, 2392-2393) 

492. Hvilke hovedsynder finnes det mot kyskheten? 

Alvorlige synder mot kyskheten varierer etter objekt: ekteskapsbrudd, onani, hor, 

pornografi, prostitusjon, voldtekt og homoseksuelle handlinger. Disse syndene er 

uttrykk for vellystens last. Når de begås mot mindreårige er de enda mer alvorlige, for 

de er et angrep på deres fysiske og moralske integritet. (2351-2359, 2396) 

497. Når er det moralsk å regulere fødsler? 

Fødselsregulering, som er et aspekt ved ansvarlig farskap og morskap, er objektivt 

moralsk når det praktiseres av ektefellene uten ytre tvang og ikke ut fra egoisme, men 

ut fra alvorlige grunner og med metoder som svarer til de objektive moralske 

kriterier. Det vil si at det skjer gjennom periodevis avholdenhet og valg av ufruktbare 

perioder. (2368-2369, 2399) 

499. Hvorfor er teknikker som kunstig inseminasjon og befruktning umoralske? 

De er umoralske fordi de atskiller forplantningen fra den ekteskapelige handling, der 

ektefellene gir seg til hverandre. Slik etableres et teknologiens herredømme over den 

menneskelige persons opprinnelse og bestemmelse. Teknikker for kunstig 

inseminasjon og befruktning som medfører atskillelse av foreldreopphav ved at en 

tredje person bringes inn, krenker barnets rett til å fødes av en mor og en far det 

kjenner, og som lever sammen i ekteskap. De utgjør et brudd på eneretten til å bli far 

og mor bare ved hjelp av hverandre. (2373-2377) 

562. I hvilken henseende er kristen bønn knyttet til Maria? 

På grunn av hennes enestående samarbeid med den Hellige Ånd gjerning, er Kirken 

glad i å be til Maria og sammen med Maria, den fullkomne bederske. Med henne 

opphøyer og påkaller den Herren. Maria viser oss veien: hennes Sønn, den eneste 

mellommann. (2673-2679, 2682) 
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563. Hvordan ber Kirken til Maria? 

Fremfor alt gjennom bønnen Hill deg, Maria. I den ber Kirken om Jomfruens 

forbønn. Andre bønner knyttet til Maria er Rosenkransen, Hymnus Akáthistos og 

litaniet Paráklesis, så vel som hymner og sanger i de forskjellige kristne tradisjoner. 

(2672-2678, 2682) 

Bønnens veivisere 

564. På hvilken måte er helgenene veivisere til bønnen? 

Helgenene er våre forbilder i bønnen. Vi ber dem også om å tre inn for oss og for hele 

verden hos den Hellige Treenighet. Deres forbønn er deres høyeste tjeneste for Guds 

plan. I de helliges fellesskap har det i historiens løp utviklet seg forskjellige former 

for spiritualitet. Disse lærer oss hvordan vi skal be og kunne leve ut fra bønnen. 

(2683-2684, 2692-2693) 
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