Den hellige katolske Kirke

Egentlig var det ikke meningen,
at der skulle være en kirke
Da Gud skabte de første mennesker, Adam og
Eva, var det Guds mening, at de skulle bo i
Edens have sammen med Ham.
Der havde de ikke brug for nogen Kirke, for de
var jo allerede hos Gud.
Men Adam og Eva spiste et æble fra det træ,
som Gud havde forbudt dem at røre, og de løj
om, hvad de havde gjort.
Det var en synd, og derfor smed Gud dem ud af
Edens have, så de måtte leve på vores jord. De
kunne ikke komme tilbage.

Så højt elskede Gud verden
Med Adam og Eva kom synden ind i verden.
Mennesker blev ved med at svigte Gud.
Men selv om Gud blev vred på menneskene,
elskede Han dem stadig og gav dem mange
chancer for at vende tilbage til Ham.
Til sidst sendte Gud sin Søn Jesus til verden
for at få mennesker til at vende tilbage til
Ham.
Jesus gav sit liv og blev korsfæstet helt
frivilligt. Han vidste, at hvis Han døde for at
vores synder kunne blive tilgivet, så kunne
Han frelse os og give os mulighed for at
komme ind i Edens Have til Gud.

Jesus Kristus grundlagde Kirken
Gud vil have, at alle mennesker skal
høre om Ham og tro på Ham.
Da Jesus gik rundt her på jorden,
fortalte Han om Gud til så mange,
Han kunne nå, men Han vidste godt,
at Han ikke kunne nå at tale med
alle mennesker i hele verden.
Han vidste også, at når Han engang
var død, blev andre nødt til at
fortælle om Gud i stedet for Ham.
Derfor gjorde Han klar til at
grundlægge Kirken.

Apostlene skulle bringe budskabet
om Gud og Jesus videre
Jesus lærte disciplene om Gud og om at
tro på Ham. Han lærte dem, at Han var
Guds søn, og Han viste dem den magt,
Han har til at tilgive synder og helbrede
syge.
”Discipel” betyder ”elev”. Disciplene
var Jesu elever, og Han var lærer. Der
var rigtig mange disciple.
12 af disciplene valgte Jesus til at være
apostle. ”Apostel” betyder én, man
sender ud. Èn, der har fået myndighed
til at tale i Jesu navn.
Det var apostlene, der grundlagde
Kirken, da Jesus efter sin opstandelse
blev optaget i himlen.

De første disciple var fiskere. Jesus kaldte på dem, mens de
var i gang med at fiske, og så forlod de alt og fulgte Ham.

De allerførste år
”Gå hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.” (Matt
28, 19-20)

Sådan sagde Jesus til apostlene, og
det begyndte de at gøre. Det var
begyndelsen på Kirken.

Apostlen Peter var leder
Navnet Peter betyder klippe. Apostlen Peter var
leder for de andre apostle og for de mennesker,
der blev døbt og troede på, at Jesus er Guds Søn.
Dem begyndte man at kalde ”kristne”, fordi Jesus
efter sin død blev kaldt Kristus, dvs. Guds salvede
Jesus vidste, at Peter var stærk som en klippe.
Han sagde til Peter, at det var på ham, Han ville
bygge sin Kirke.
Jesus sagde, at han gav Peter nøglerne til at lukke
andre ind i himlen, og gav ham magt til at tilgive
menneskers synder eller nægte at tilgive synder.
(Matt 16, 18-19).
Det er derfor, man ser to nøgler på mange
billeder af Peter, og også på pavens våbenskjold –
prøv at se på s. 1.

Gå ud i hele verden
Apostlene holdt først til i Jerusalem, men
snart begyndte de at rejse til andre lande for
at fortælle om Jesus, Guds Søn, der var
opstået fra de døde og døbe mennesker i
Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Nogle begyndte også at skrive om, hvad der
var sket, mens Jesus levede, og om hvordan
Kirken skulle være.
Det blev til evangelierne i Bibelen, og der kan
vi også læse breve, som apostlene skrev til
menighederne dengang.
Både apostlene Peter og Paulus skrev breve.
Også selv om de somme tider blev sat i
fængsel for at fortælle om Jesus.

Apostlen Paulus skriver brev til
menighederne, mens han er lænket i fængslet

Rom bliver centrum

Fordi Jesus selv ville bygge sin kirke på
Peter, byggede man senere en kirke i
Peters navn.
Peters efterfølger, paven, bor stadig i Rom.
Dette er Peterskirken. Verden største kirke

På apostlenes tid var byen Rom en slags
centrum for hele verden, for der boede
kejseren, som også herskede over Israel.
Derfor tog apostlene Peter og Paulus til
Rom for at fortælle om Jesus der.
Ligesom Jesus, blev de også begge
korsfæstet af mennesker, der ikke
troede på Jesus.
Peter og Paulus døde begge i Rom, og
siden dengang har Rom været centrum i
kristendommen.

Paven, biskopperne og præsterne
Jesus gjorde sine apostle til præster
ved at Han gav dem magt til at
forvandle brød og vin til sit legeme og
blod og til at tilgive synder.
Apostlen Peter blev deres leder. Hurtigt
blev der brug for flere ledere af
præsterne. De kaldes biskopper.
Biskoppen af Rom er leder for Kirken i
hele verden. Han kaldes for paven.
Paven vælger biskopperne blandt
præsterne. Magten til at forvandle
brød og vin og til at tilgive synder er
igennem tiden givet videre fra Jesus og
fra biskopperne til præsterne i dag. Det
sker ved præstevielsen.

Pave Frans

Der er kun én pave

Her er kardinalerne på vej for at vælge en ny pave.
En af kardinalerne bliver den nye pave.

Paven er Peters efterfølger og
leder af Kirken.
Vi tror, at Gud lader Helligånden
vejlede ham i særlig grad til at
lede Kirken, sådan som Gud vil.
Der er kun én pave.
Blandt biskopperne vælger paven
nogle ud til at være kardinaler.
Når en pave dør, vælger
kardinalerne en ny pave.

Hvem og hvor er Kirken?
Der er mange kirker rundt omkring. De
ser meget forskellige ud.
Men Den hellige Katolske Kirke er ikke
bare huse, hvor vi fejrer messe og
opbevarer brødet, der er forvandlet til
Kristi legeme.
Kirken er os. Alle os, der er
medlemmer af Kirken.
Vi er den levende Kirke, fordi det er os,
både præster og almindelige
mennesker, der følger efter Jesus.
Vi prøver at blive ligesom Ham og tage
det, Han har lært os med ud i hele
verden til alle mennesker.

Lægfolket
De medlemmer af Kirken, som er
almindelige mennesker, altså ikke
præster, kalder man lægfolk.
Præsterne er der for lægfolkets skyld.
Lægfolk kan ikke forvandle brød og vin
til Kristi Legeme og blod, men vi kan
alle sammen tjene Jesus på andre
måder, der også er vigtige, f.eks.
medvirke i messen som ministrant eller
læse op.
Lægfolkets vigtigste opgave er at
fortælle andre om Jesus og overbevise
andre, om at Jesus er god, gennem den
måde vi viser næstekærlighed.

Menigheder
Menigheden er lægfolket.
En menighed er dem, der hører til en
bestemt kirke, hvor de er sammen om troen
på Gud, at deltage i messen og alt, hvad der
sker i deres kirke. Du er også medlem af en
menighed.
Der hører en præst til menigheden. Han
kaldes for sognepræsten.
Menigheden har i fællesskab ansvar for at
passe kirken, undervise børnene og lave
arrangementer som f.eks. kirkekaffe, så
menigheden kan lære hinanden at kende og
hjælpe hinanden.
Du har også ansvar for at hjælpe til i din
menighed, så alle har det godt.

Du er også medlem
af den katolske Kirke i Danmark
I Danmark har vi en biskop. Han hedder
Czeslaw Kozon.
Biskop Kozon er leder for alle præster og for
Kirken i Danmark. Det er ham der ordinerer
nye præster og giver firmelsens sakramente.
Biskop Kozon sørger for, at alting i Kirken i
Danmark følger de regler som paven har givet
Kirken i hele verden.
Det er derfor, du kan gå til messe i enhver
katolsk kirke i hele verden, og selv om messen
er på et andet sprog, er den præcis, som du
kender den hjemmefra.
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