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1En fantastisk historie!

Denne bog handler om kirken og kirkens historie. Men hvad mener 
vi egentlig, når vi taler om kirken? Måske tænker du på en byg-
ning, hvor man fejrer messe? Men man kan også mene en gruppe 
mennesker! Ordet ”kirke” kommer fra det græske ord Kyrios, som 
betyder Herre, og som er den titel, de første kristne gav Jesus. Ordet 
kirke betyder derfor ”det eller den, som tilhører Herren”. Og hvem 
er det, der tilhører Herren? Jo, det er alle os, der er døbt og tror på 
ham. Vi tilhører Herren, vi er hans folk, hans familie. Kirken – det 
er dig og mig, og kirkens historie, det er vores ”familiehistorie”, 
kunne man sige.
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Vores liv

➤➤➤ Er det vigtigt at kende sin familie og sine rødder? Hvorfor? Hvorfor ikke?
➤➤➤ Er det nyttigt at vide noget om, hvad der er sket, før man blev født?  
➤➤➤ Hvorfor? Hvorfor ikke?

 
HVEM ER DEN 

KVINDE, DER SPIL-
LER KLAVER?

   DET ER 
DIN TIPOLDEMOR SOM 

UNG. HUN VAR FANTASTISK TIL 
AT SPILLE KLAVER.

HUN 
VAR ALTID 

SÅ SØD OG BETØD 
MEGET FOR MIG.

SÅ 
FORSTÅR JEG, 

HVORFOR DU ELSKER 
KLASSISK MUSIK.OG HVEM ER DEN 

LILLE FYR DÉR?

DET ER JO 
MIG, DIN FAR, 
KAN DU IKKE 
SE DET!

HVOR VAR 
DU LILLE 

DENGANG, 
FAR!

MEN 
HAM MANDEN VED 

SIDEN AF DIG, HAM HAR 
JEG ALDRIG SET! HVEM ER 

DET?

DET 
ER MIN ONKEL 

ANTON, MEN HAN ER 
DØD NU.

HAN 
HEDDER JO 

DET SAMME SOM 
MIG! JA, 

DET ER 
DERFOR, VI GAV DIG 

NAVNET ANTON. 
HAN TOG SIG MEGET 
AF MIG, DA JEG VAR 
LILLE. HAN LÆRTE 

MIG MANGE 
TING.

ER 
ANTON ET 

FAMILIENAVN?

DENGANG FANDTES 
DER IKKE DIGITALE 

KAMERAER ELLER
 COMPUTERE...

      
JA, MÅSKE. 

DER ER NOGEN I 
FAMILIEN, DER HED-

DER ANTON, MEN DET 
ER OGSÅ NAVNET PÅ EN 
HELGEN, SOM HEDDER 
ANTONIUS AF PADUA, 

OG SOM VI HOLDER 
MEGET AF.

BILLEDERNE HAR 
MEGET DÅRLIG KVALITET. 
VAR MOBILKAMERAET I 

STYKKER?

     
ANTON 

HJALP VORES 
FAMILIE MEGET, 

OG DET ER HANS 
SKYLD, DET GIK SÅ 
GODT, DA VI KOM 
TIL DANMARK.

HVORDAN?

 FORTÆL!
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Vor katolske tro

Historien om kirken, om 
Guds folk, begyndte 
for længe siden. Da 
Gud skabte verden 
og mennesket, ville 
han, at mennesket 
skulle elske ham 
og leve efter hans 
vilje. Det skulle være 
lykkeligt. Men mennesket 
vendte sig bort fra Gud og ville 
ikke have mere med ham at gøre. Det 
syndede og blev ulykkeligt. Men Gud 
svigtede ikke mennesket. Han besluttede 
i stedet at frelse det. Han ville skabe et nyt 
fællesskab, en ny familie hvor mennesket igen 
kunne blive lykkeligt. Hans plan var at samle men-
neskene i kirken. Hvordan det hele begyndte, kan vi læse 
om i Det gamle Testamente i Biblen.

Du har sikkert allerede læst om, hvordan Gud kaldte Abraham 
og lovede at gøre ham til et stort folk. Gud sluttede en pagt, 
en aftale, med Abraham og lovede ikke at svigte ham. 
Abraham troede på Gud, og derfor kunne Guds 
plan om at samle sig et folk begynde.

Det nye folk fik 
efterhånden navnet 
Israels folk, og det er 
dets historie, vi kan 

læse om i Det 
gamle Testamente.
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Men Gud 
havde en kæmpestor 

overraskelse til sit folk. Det 
viste sig, at Messias ikke var et 

almindeligt menneske. Messias 
viste sig at være Gud selv, som blev 

menneske i Jesus fra Nazaret! (Vi kalder 
også Jesus for Kristus, som er det græske 

ord for Messias). De, der blev Jesu venner og 
troede på ham, blev Guds nye folk i en ny pagt, og på 

den måde fuldendte Gud sin plan for menneskene.
Flere og flere troede på Jesus. 

I begyn-
delsen blev de 

kaldt ”de hellige” 
eller ”Guds elskede”. 
Men det mest almindelige 
navn blev kirken – ”dem, 
der tilhører Herren”. I 
kirken samlede Gud 
sit nye folk, for at det 
skulle blive sådan, som 
Gud havde tænkt fra be-
gyndelsen: At Gud og men-
nesket skulle være venner.

Men pagten med Israels folk var ikke afslutningen på Guds 
plan. Gud forberedte noget andet, noget større.
Gennem profeterne lod Gud Israels folk vide, at Mes-

sias skulle komme, en konge som skulle slutte en 
ny pagt med menneskene og fuldende Guds plan. 
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”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til 
mine disciple”, sagde Jesus til apostlene, 
”Og se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende” (Matt 28,19-20).

Jesus lovede kirken, at han aldrig ville svigte 
den, og at den aldrig skulle gå under. Som 
Paulus senere skrev, elsker Kristus sin kirke 
så meget, at han endda var parat til at dø på korset for den. På den måde begyndte 
kirkens historie, og det er en historie, som stadig fortsætter! Gud samler sig et 
folk, og han har også kaldet dig til at være del af det. Målet er, at hans familie skal 
være parat, når Kristus en dag kommer tilbage. Så skal Guds plan med at frelse 

menneskene blive endelig opfyldt. Til den tid, 
vil der blive en stor fest.

Denne bog handler altså om kirkens historie, 
som begyndte for næsten 2000 år siden og 
stadig fortsætter. Derfor er det også din ”fami-
liehistorie”, det handler om. Har du forresten 
tænkt over, hvordan vores katolske familie 
her i Danmark ser ud? Her findes mennesker 

fra alle verdenshjørner, og selv om vi lever vores tro på forskellig måde, så udgør 
vi sammen én, hellig, katolsk og apostolisk kirke (kan du genkende ordene?). Når 
du har læst om kirkens historie, kan du måske bedre forstå, hvorfor vi er lidt 
forskellige, selv om vi alle tilhører den samme kirke.

I kirkens historie er der både helgener og 
syndere. Du vil opdage, at det er en fanta-
stisk og spændende historie om, hvordan 
mennesker som dig og mig har fundet 
glæden i deres liv, men også om, hvordan 
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de har kæmpet med vanskeligheder og af og til også begået fejl. Men alligevel har 
Gud aldrig svigtet kirken. Det er derfor, den stadig er der i dag.

Nu er det din tur til at føre historien videre. Det er en stor opgave! Måske 
vil du opdage, at du kan lære meget af dem, der er gået forud for dig! 

 ( Se på billederne på side 8-9. Hvilke begivenheder og personer kan du genkende? 

Vi lever vores tro

I Biblen findes der flere forskellige billeder på kirken. Jesus selv sammenlignede 
for eksempel kirken med et træ, hvor vi alle er grenene. Træet er et fint billede på, 
hvordan kirken er vokset og har udbredt sine grene over hele verden. Du er selv 
en gren på dette træ. Man bruger også træet som billede, når man vil udforske 
sin egen familie og slægt. Så taler man om sin families stamtræ.

På næste side ser du et familiestamtræ. 
 ( Kan du udfylde felterne eller bare nogle af dem? Hvis du har lyst, kan du også forsøge 

at tegne billeder af dine familiemedlemmer! 
 ( Passer træet ikke rigtigt til netop din familie? Prøv at tegne et, der gør. 

Som du kan se, er der nogle af felterne, der er tomme. Dem kan du udfylde med personer 
og helgener fra kirkens historie, som du kender, og som har betydet noget for dig. Kender 
du mon en helgen? Hvis du selv har et helgennavn, kan du skrive det. Prøv at se om du 
kan finde ud af noget mere om denne helgen. 
(Måske kan du senere vende tilbage til familiestamtræet, når du har lært mere 
om kirkens historie og har lært nogle personer at kende, som du kan lide!) 



12

Tal om: 
 ( Er der nogen i din familie, som har betydet særlig meget for dig? Er der nogen, der 

har lært dig noget vigtigt, som du kan huske? 
 ( Er der en helgen, du ser meget op til? Hvorfor? 

Tal om: 
 ( Hvorfor tror du, vi skal lære om kirkens historie?  

”At være uvidende om, hvad der er sket, før man blev født, 
det er som altid at være et lille barn”.  

Sådan cirka sagde en filosof, der hed Cicero, og som levede for længe siden. Hvad 
tror du, han mente? Er du enig med ham eller ej?  

JEG

MOR FAR

FARBROR

FASTER

SØSTER BROR

MOSTER
MORBROR

MORMOR MORFAR FARMOR
FARFAR
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Hjemme hos os

 ( Hvis man ikke når at færdiggøre familiestamtræet i barnets bog i løbet af undervis-
ningen, så lav det færdig sammen hjemme. Sørg for at tale om de personer, I indføjer 
i stamtræet. Måske har I en ”familiehistorie”, som har påvirket jeres familie? I givet 
fald hvordan? Måske kan børnene næste gang tage en genstand med til undervis-
ning, som fortæller en historie om en slægtning?

Man kan lære meget af historien og forstå, hvorfor vi i dag har det, som vi 
har det. Det samme gælder kirkens historie.  

Tal sammen om: 

 ( Hvilke begivenheder og personer i kirkens 
historie, tror vi, har haft størst betydning 
for at forstå kirken og vores tro i dag? 
Måske kan vi indføje nogle ”åndelige 
forfædre” i stamtræet, som på den måde 
også bliver en del af kirkens store træ? 

Hvis I føler, at I ved for lidt om 
kirkens historie, så vend tilbage 
til det sidste spørgsmål senere på 
året. Lad i så tilfælde denne bog 
være en udfordring til at lære 
kirkens historie bedre at kende!

Denne bog hanDler om kirkens historie. Kirken er Guds folk, det 
vil sige alle, der er døbt og tilhører Herren. Kirken er altså vores fami-
lie. Det er spændende og lærerigt at lære sin egen slægtshistorie 
at kende. Det kan måske forklare en hel del om, hvordan vi har det 
i dag. På samme måde er det spændende og lærerigt at lære 
Guds folks historie at kende. Det er jo også vores egen ”familiehi-
storie”, som påvirker, hvordan vi har det i dag! Ligesom man forstår 
sig selv bedre, hvis man kender sin familiebaggrund, så bliver ens 
katol ske identitet også stærkere, hvis man lærer om kirkens historie. 
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2De første kristne 
(30 – 313)

Efter Jesu opstandelse og himmelfart samlede de første kristne sig 
omkring Jesu venner, apostlene, i Jerusalem. Først havde de været 
bange og gemt sig, men efter at de pinsedag havde taget imod 
Helligånden, var deres angst forsvundet. De begyndte nu åbent at 
fortælle alle om Kristus. Man plejer at kalde pinsedag ca. år 30 for 
kirkens fødselsdag. Flere og flere begyndte at tro på Kristus. Men 
på trods af at de første kristne mødte modstand og måtte lide meget 
for deres tro, så voksede kirken hurtigt. Snart var kirken spredt 
rundt omkring i det store Romerrige. Den blev til den katolske, 
altomfattende, kirke. 
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Vores liv 
SKAL 

DU MED TIL DET 
NYE INDKØBSCENTER, 

DER ÅBNER 
PÅ SØNDAG?

JEG 
VED IKKE 
RIGTIG… 

MEN 
DÉR SKAL 
VI JO TIL 
MESSE!

MEN 
DET BLIVER JO 

HELT FANTASTISK. 
ALLE SKAL DERHEN.

MÅSKE... 

OG 
BAGEFTER ER DER 

JO FEST I UNGDOMS-
GRUPPEN. HVAD SKAL 

JEG SIGE?

MEN 
I SKAL DA 

MED?
KLART!

MEN 
JEG HAR 

IKKE LYST.

  
DET TROR 

JEG, MEN JEG 
HAR IKKE SÅ 
MANGE PENGE
 FOR TIDEN.

 DER 
VIL VÆRE 

MASSER AF MENNE-
SKER. INGEN VIL LÆGGE 

MÆRKE TIL, HVIS VI 
TAGER LIDT UDEN AT 

BETALE...

OK, 
SÅ GÅR 

JEG MED.

JEG 
KAN IKKE LIDE 

DET HER, MEN JEG 
VIL IKKE VÆRE DEN 
ENESTE, DER SIGER 

NEJ.

HVAD 
MED DIG, RANA. 

SKAL DU MED ELLER 
EJ?

JEG 
MÅ SE, FOR 

PÅ SØNDAG...

SIG 
IKKE, AT DET 

NU IGEN ER NOGET 
MED DEN DER KIRKE. 

ER DU IKKE HOLDT OP 
MED DET PJAT? ELLER 

ER DU BARE FEJ?

➤➤➤ Hvad synes du 
Rana skal sige?

➤➤➤ Har du selv oplevet noget 
lignede?

➤➤➤ Hvad gør man, når ”alle” synes at mene noget, du 
virkelig ikke er enig i?
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Paulus

Peter

Vores katolske tro

De, som troede på Kristus, forsøgte at leve på en ny måde. De mødtes hjemme 
hos hinanden, de bad og fejrede gudstjeneste. Det delte deres ejendele imellem 
sig og hjalp alle, der havde det svært. Deres indbyrdes kærlighed gjorde så stort 
indtryk på alle, som så det, at der blev flere og flere kristne. Alt det kan du læse 
om i Biblen i andet kapitel af Apostlenes Gerninger.

Først gik apostlene til Israels folk, men mange af dem ville ikke tro på Kristus. 
Derfor gik apostlene snart også til andre mennesker, som ikke var jøder. Det be-
sluttede man på et kirkemøde i Jerusalem i år 49. Første gang man kaldte dem, 
som troede på Jesus, for ”kristne”, var i byen Antiokia, da kirken nåede dertil.

Kirken udbreder sig i Romerriget 
Missionærer, såvel kvinder som mænd, rejste rundt i Romerriget og grundlagde 
menigheder. Den vigtigste missionær af dem alle hed Paulus. Paulus foretog flere 
rejser i Romerriget, for det var en fredelig tid, og man talte samme sprog, græsk, 
overalt. Til sidst kom Paulus til Rom, hvor han døde omkring år 67.

Rom blev den vigtigste menighed. 
Dér var Peter kommet hen, den apostel, som Jesus 
havde gjort til kirkens leder (Matt 16,18). Hans efter-
følgere som ledere for hele kirken blev efterhånden 
kaldt for paver. Paven er stadig kirkens øverste leder. 
Ved du, hvad den nuværende pave hedder?

Snart fandtes der kristne menigheder rundt 
omkring i Romerriget. Kirken var blevet katolsk, 
det vil sige altomfattende, uafhængig af lande-
grænser og folkeslag.

De kristne martyrers sidste bøn
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Kristne martyrer henrettes

Forfølgelser
I Romerriget ønskede man, at de kristnes Gud 
blot skulle være én blandt mange romerske 
guder. Det ville de kristne ikke. Den romer-
ske kejser ville også, at man skulle tilbede 
ham som Gud. Det modsatte kirken sig. Man 
sagde, at man kun ville tilbede Kristus. Så 
mente kejseren, at de kristne var forrædere. 
Det var en af grundene til, at man begyndte 
at forfølge dem, der troede på Jesus Kristus.

Den første forfølgelse begyndte i år 64 i Rom under en kejser, som hed Nero. Det 
var ved den lejlighed, Paulus og Peter blev dræbt for deres tros skyld. Forfølgel-
serne fortsatte med mellemrum i de følgende trehundrede år. Flere kejsere gjorde, 
hvad de kunne for at udrydde de kristne. I de år blev mange kristne martyrer.

Den første kristne martyr hed Stefanus (se ApG 7). Under senere forfølgelser 
blev også kirkelige ledere som biskop Polycarp af Smyrna dræbt. Men også unge 
mennesker som pigerne Agnes, Lucia, Cæcilie, 
Perpetua og Felicitas blev martyrer. Ingen af dem 
ville under nogen omstændigheder fornægte 
Kristus og deres tro på ham.

Forfølgelser-
ne fortsatte 
helt til 311, 
men i 313 blev 
kirken tilladt i 
Romerriget.

Martyr er et græsk ord, som betyder ”vidne”. En martyr er en person, som 
er parat til at udholde forfølgelse og til og med at lide døden hellere end at 
fornægte sin tro. På den måde vidner de om den kristne tro. De første kirker 
blev bygget på eller ved siden af de første martyrers grave.

De kristne martyrers sidste bøn
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Vi lever vores tro
1. De første kristne menigheder

I Apostlenes Gerninger i Biblen kan vi læse om de første kristne menigheder: 
”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og 
ved bønnerne. ... Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De 
solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De 
kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, 
og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.” 
 (ApG 2,42-47)

Hvad gjorde de første kristne i deres menigheder? 
 De ____________________________________________
 De ___________________________________________
 De _________________________________________

Tal om: 
 ( Hvad tror du, de første kristne ville sige, hvis de besøgte vores menighed i dag? 

 Tror du, de kunne lære os noget? 

2. Kirken bliver udbredt
Jesus ønskede, at disciplene skulle udbrede det glade budskab om ham til hele 
verden.  

Forestil dig, at du var en af de første kristne. Hvad ville du have sagt for at 
få folk til at tro på Kristus?  

 ( Udfyld taleboblerne! 

Ville du have været bange 
for noget?  

 ( Udfyld taleboblerne! 

Tal om: 
 ( Hvis du skulle fortælle nogen om kir-

kens tro i dag, hvilke forhindringer og 
vanskeligheder tror du, der ville opstå? 
Hvordan tror du, man kunne overvinde 
dem? Ville de første kristne kunne lære 
dig noget?
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   15 

1     2   
       4          3
      5    6     7
  8   9
        10
    11       12    
   13                14 

Her ser du et kort over Romerriget, da kirken voksede frem.

 ( Slå en ring om det sted, kirken opstod.
 ( Slå en ring om Romerrigets hovedstad, som Peter 

kom til, han som var kirkens leder og 
blev den første pave.

Paulus foretog flere rejser for at udbrede kirkens tro. Hans anden 
rejse gik fra Jerusalem til Antiokia og derfra videre til byer som 
Tarsus og Troas, til Filippi og Thessaloniki, Korinth og Efesos, inden 
han rejste tilbage til Jerusalem.

Slå en streg mellem byerne, så du kan se hans rejserute. 
 ( Kender du nogen af bynavnene på hans rejse? Se i indholds-

fortegnelsen til en Bibel, så forstår du måske, hvad han gjorde, efter han 
havde besøgt byerne og grundlagt menigheder dér.  

Svar:  _______________________________________________________

1 – Rom  2 – Filippi 
3 – Konstantinopel
4 – Thessaloniki
5 – Korinth 6 – Athen
7 – Troas   8 – Efesos
9 – Tarsus 10 – Antiokia
11 – Caesarea
12 – Damaskus
13 – Alexandria
14 – Jerusalem
15 – Karthago
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Perpetua

3. Martyrerne

Perpetua var navnet på en ung kvinde, som i 200-tallet levede i en by, der hed 
Karthago. Kan du finde byen på kortet på side 19? Perpetua var blevet kristen 
og ville ikke ofre til kejseren, sådan som alle var tvunget til at gøre. Derfor blev 
hun arresteret og smidt i fængsel. Efter et stykke tid blev hun kastet for de vil-
de dyr, og folk kunne se på, hvordan hun døde. Det var den 7. marts 202.

Også i dag findes der kristne rundt omkring i verden, som bliver forfulgt og 
endda slået ihjel for deres tro præcis ligesom Perpetua. 
I Danmark foregår det ikke lige på den måde, men 
måske har du oplevet, at nogen er blevet drillet eller på 
anden måde ”forfulgt” for deres tro. Eller du har må-
ske selv oplevet det?

Det er heller ikke altid let at sige, hvad man mener, når 
nogen taler dårligt om Kristus eller kirken eller siger 
noget dumt om det, man tror på. Martyrerne var sikkert 
også bange mange gange, men de turde alligevel stå ved 
deres tro. 
Hvad tror du, var grunden til det?

 ( Skriv en bøn til Perpetua eller en anden martyr. 
Bed om hendes hjælp og forbøn for at blive lige så modig som hende!

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Dette kapitel har hanDlet om De første kristne og om mar
tyrerne. På trods af forfølgelserne voksede kirken hurtigt, ikke 
mindst takket være missionærer, som grundlagde menigheder 
rundt omkring i Romerriget, og takket være martyrernes vidnesbyrd.

Hjemme hos os

 ( Ved du, hvornår din menighed blev grundlagt?

 ( Ved du, hvem der var den første sognepræst?

 ( Måske har din familie rødder i et andet land og i en anden menighed.  
Ved du, hvornår den menighed blev grundlagt?

MIN KUSINE 
I IRAK BLEV HÅRDT SÅRET, 
DA DERES KIRKE BLEV ØDE-
LAGT. ANDRE HAR TURDET 
STÅ VED DERES TRO. DET VIL 

JEG OGSÅ GØRE! 



22

3Kirkens tro formuleres 
(313 – 476)

I 311 standsede forfølgelserne af de kristne, og i 313 blev kirken 
lovlig i Romerriget. Det blev et vendepunkt i kirkens historie. Nu 
kunne de kristne leve deres tro uden frygt. Men der opstår nye 
problemer. Nogle begyndte at forkynde en anden tro end den, 
apostlene lærte. Derfor måtte kirkens ledere mødes og med Hellig-
åndens hjælp afgøre, hvad kirken egentlig tror på. Kristus svigtede 
ikke sin kirke. Gennem store konciler, kirkemøder, og med hjælp 
fra de såkaldte kirkefædre ledede Gud kirken frem til sandheden 
om troen.
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Vores liv

➤➤➤ Ja, hvordan er det egentlig? Tror man som katolik på noget, der ikke står i Biblen?
➤➤➤ Hvad har du mødt af forestillinger om, hvem Jesus er?

SKAL VI SYNGE ”STIFTET 

GUDS SØN HAR PÅ JORDEN” 
FRA LOVSANG?

H V O R -
FOR SIGER MAN 

EGENTLIG ”GUDS SØN”? 
ER DET IKKE NOK MED 

JESUS?

DET HAR 
JEG OGSÅ SPEKULERET 
OVER! HVORDAN KAN 
JESUS VÆRE GUDS 

SØN?

JO 
ALTSÅ. GUD 

BLEV JO MENNESKE 
I JESUS. DET ER DET, VI 

PLEJER AT KALDE  
INKARNATIONEN.

TJA, 
JEG TROR NOK, 

AT DET BETYDER, AT 
JESUS SELV ER GUD.

MEN HVOR-
DAN?

JASÅ, 
MEN FOR EN 

KATOLIK ER DET 
VIGTIGT, AT JESUS OG 

GUD HAR SAMME 
VÆSEN.

HVAD FOR 
ET VÆSEN? LADER 
DE BARE SOM OM?

MARYAM, 
SOM GÅR I MIN 

KLASSE OG ER MUSLIM, 
SIGER, AT JESUS BARE VAR 

ET ALMINDELIGT 
MENNESKE.

HVAD? 
TROR MAN 

SOM KATOLIK 
PÅ NOGET, DER IKKE 

STÅR I BIBLEN? JEG 
HAR HØRT, AT BIBLEN 

HAR SVAR PÅ ALLE 
SPØRGSMÅL.

MÅSKE SKAL VI 
HAVE EN LILLE 

PAUSE?

AF OG TIL KAN DET BLIVE LIDT FORVIRRENDE...

J A , 
MEN HVOR 

I BIBLEN STÅR 
ALT DET HER?

JAH... 
ØH... JEG VED IKKE, 

OM DET LIGE STÅR PÅ 
DEN MÅDE I BIBLEN.
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Konstantin

Vores katolske tro
Konstantin
I 312 blev en mand, der hed Konstantin kejser i Romerriget. Han besluttede, at 
alle kristne frit skulle kunne praktisere deres tro og fejre gudstjeneste, som de 
selv ville. Han lod opføre smukke kirker og befalede, at søndagen skulle være 

helligdag. Han modtog senere selv dåben og blev kristen. Han 
grundlagde også en ny kristen hovedstad og opkaldte den efter 
sig selv: Konstantinopel. Kan du finde den på kortet på s. 19? I 
380 blev kristendommen statsreligion i Romerriget. Det havde 
den været allerede fra 301 i Armenien.

Konstantin ville også gerne selv bestemme over kirken, selv 
om han ikke var en kirkelig leder. Det ville hans efterfølgere 
også, og det førte til mange problemer for kirken. Kirken har 
altid haft brug for at kæmpe for at være uafhængig af kejseren, 
konger og andre politiske ledere.

Den indre trussel
Men kirken stod over for alvorligere trusler end det. Noget af det sørgeligste, 
der findes, er når kristne bryder med kirkens enhed og forkynder en anden tro 
end den, som apostlene lærte. Når de ikke lytter til, hvad apostlenes efterfølgere, 
biskopperne, siger, trues kirken af splittelse. Det er hændt flere gange i løbet af 
historien og det sker også i dag.
Allerede tidligt i kirkens historie møder vi en gruppe, som kaldte sig gnostikere. 
Det betyder noget i stil med ”dem, der har viden”. Gnostikerne mente, de havde 
en viden om kristendommen, som andre ikke havde. For eksempel troede de 
ikke på, at Gud havde skabt verden, at Jesus var et menneske, som fødtes af 
Jomfru Maria, eller at han var død på korset. De troede i stedet, at Jesus var en 
slags ”engel”. At tro noget andet end det, som kirken lærer, og alligevel kalde sig 
kristen, det kaldes kætteri.
Kirkens ledere, som for eksempel biskop Irenæus, svarede, at man lærte det, apost-
lene havde lært, og at der ikke fandtes nogen anden hemmelig viden end kirkens 
tro. Irenæus havde været discipel hos Polycarp (se kap. 2), der i sin tid havde være 
discipel (= elev) hos apostlen Johannes. Det var garantien for, at kirken lærte den 
rette tro. Denne kæde tilbage til apostlene, som kirkens ledere kunne pege på, 
kaldes den apostoliske succession, og den er lige så vigtig i dag.



25

Augustin

Arius og kirkemødet i Nicea
Men der fandtes også andre trusler mod kirkens tro. Arius var en præst i Alexan-
dria (se på kortet på side 19). Han hævdede, at Jesus var en slags skabt væsen, 
men ikke, at han var Gud. Det stemte ikke overens med det, apostlene havde lært. 
Arius’ biskop forsøgte at tale ham fra det. Han sagde til Arius, at hvis Kristus ikke 
er både Gud og menneske, så er hele kristendommen bare en menneskelig opfin-
delse, og vi kan ikke blive frelst. Men Arius ville ikke opgive sine standpunkter.

Arius’ lære udbredte sig hurtigt, og derfor sammenkaldte kejseren alle biskopper 
til et kirkemøde i byen Nikæa i 325. Mere end 300 biskopper fastslog højtideligt, 
at Jesus også var ”sand Gud af sand Gud, af samme væsen som Faderen”. I 381 
mødtes man igen i Konstantinopel for at bekræfte, at denne tro var kirkens rette 
tro. Det er den samme trosbekendelse, vi stadig synger eller læser hver søndag 
under messen! Dér kaldes den også Credo, som betyder ”jeg tror”. Måske kan 
du den udenad?

Et kirkemøde kaldes også for et koncil. Kirken har ind-
til i dag haft 21 konciler, hvor biskopperne er mødtes 
med paven som leder, for med Helligåndens hjælp 
at afgøre, hvad der er kirkens tro. For en katolik er 
koncilerne vigtige. Sammen med Biblen lærer de os, 
hvad der er den rette tro.

Kirkefædrene
I denne periode af kirkens historie var der også 
flere hellige og lærde personer, der trådte frem for 
at forklare og forsvare troen mod kætterierne. De 
har så stor betydning i den katolske tro, at vi kalder 
dem for kirkefædre. En af dem hed Augustin. Han 
var biskop i en by i Nordafrika, som hed Hippo, 
og han levede mellem 354 og 430. Som ung søgte 
han efter sandheden og fandt den i den kristne 
tro, da han var 33 år gammel. Augustin har skrevet meget for bedre at forklare 
den kristne tro. Hans mest kendte bog heder Bekendelser og handler om hans vej 
til kirken.
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Vi lever vores tro
1. Tjek på Credo 
En katolik tror ikke kun på det, som står i Biblen. Helligånden har i historiens 
løb ledet kirken frem til en dybere viden om troen. Denne viden kalder vi Tra-
ditionen, og sammen med Biblen lærer den os mange vigtige ting om vores tro. 
Som et eksempel på dette kan du her se Credo, som betyder ”jeg tror”. Det er den 
trosbekendelse, som kirkens biskopper formulerede i 300-tallet:

Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, Himlens og 
jordens, alle synlige og usynlige tings skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er 
født af  Faderen forud for alle tider, Gud af  Gud, lys af  lys, 
sand Gud af  sand Gud, født, ikke skabt, af  samme væsen 
som Faderen; ved ham er alting skabt; som for os men-
nesker og for vor frelses skyld er nedstegen fra Himlen og 
har påtaget sig kød ved Helligånden af  Jomfru Maria og 
er blevet menneske; han blev også korsfæstet for os, under 
Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet, opstod på den 
tredje dag efter Skrifterne og opfor til Himlen; han sidder 
ved Faderens højre hånd, og han skal komme igen med 
herlighed for at dømme de levende og de døde; og på hans 

rige skal der ikke være ende.
Og på Helligånden, Herren og Levendegøreren, som udgår 
fra Faderen og Sønnen, og som tillige med Faderen og Søn-
nen tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne; og 
én, hellig, katolsk og apostolisk kirke; jeg bekender én dåb 
til syndernes forladelse, og jeg venter de dødes opstandelse 

og livet i den kommende verden.

     Amen

 ( Understreg de formuleringer, du tror, man skrev mod gnostikerne og Arius’ lære, 
da man ville forklare apostlenes tro. 
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2. Diskussion med gnostikere
Endnu i dag kan man høre folk sige 
cirka de samme ting, som gnosti-
kerne eller Arius sagde. Forestil 
dig, at du i dag skulle møde 
nogle mennesker, der sagde 
følgende. 

 ( Forsøg at svare dem med 
dine egne ord!

a) Verden er fuld af ondskab. Gud kan da ikke have skabt den! Hvad mener du? 
Mit svar: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Jeg tror på Gud på min egen måde, for jeg ved selv bedst. Er det ikke OK?
Mit svar: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c) Jesus var vel bare et almindeligt godt menneske, måske en slags ”profet”?
Mit svar: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3. Lav en Stromateis!
En hvad for én? Stromateis er et græsk ord, som betyder fletværk eller mangefarvet 
tøjstykke. En kirkefader, der hed Clemens fra Alexandria, skrev en bog, hvor han 
forsøgte at forklare det vigtigste og mest centrale i kirkens tro. Han kaldte bogen 
Stromateis, fletværk. 
Et smukt navn, ikke sandt?

 ( Lav dit eget smukke fletværk, din 
egen stromateis, hvor du forsø-
ger at beskrive en vigtig tanke 
i vores katolske tro for men-
nesker i dag og derefter 
forklarer den yderligere 
ved hjælp af smukke 
sammenligninger. Lad 
dig gerne inspirere af 
den nikænske trosbe-
kendelse. 

4. Lær den hellige Augustin at kende
Den hellige Augustin kæmpede i mange år for at finde sandheden. 
Hans mor Monika var kristen og længtes efter, at Augustin også 
skulle blive det. Hendes bønner gik i opfyldelse. Da Augustin til sidst 
blev overbevist om sandheden i kirkens tro, blev han en af kirkens 
største tænkere og en stor helgen. Han har selv fortalt om sin kamp 
i bogen Bekendelser. Dér fortæller han om, hvor ulykkelig han var, 
inden han til sidst fandt Gud. Her er nogle linjer fra Bekendelser: 

”Vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig”
”Du var hos mig, men jeg var ikke hos dig”
”Jeg fik lov at smage din godhed, nu hungrer og tørster jeg”

 ( Hvad tror du, Augustin taler om?
 Hvad siger teksterne om dit eget liv? Hvad svarer du?
 Tror du, Augustin kan lære mennesker noget i dag?

Vi tror og bekender at

Den hellige 
Augustin og

 hans mor Monika
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Hjemme hos os

Tal om: 
 ( Hvem eller hvad i kirken i dag har hjulpet mig til bedre at forstå og værdsætte vores 

katolske tro? Hvad kan jeg gøre for at give det videre, som jeg selv har modtaget?

Nu 
forstår jeg,hvor 
vigtigt det er at 

vide, hvordan kirkens 
tro er blevet til. Kirkens 
tradition forklarer mange 

vigtige ting om 
vores tro.

Og Biblen er jo en 
del af kirkens 

tradition!!

Dette kapitel har hanDlet om, hvorDan kirken i 300tal
let formulereDe sin tro. Det gjorde den gennem de såkaldte 
kirkefædre, og gennem at man mødtes til flere kirkemøder. 
Meget af det, man som katolik tror på i dag, blev dengang 
fastlagt af kirkens biskopper gennem Helligåndens vejledning.


