
Sakramenter
I DEN KATOLSKE KIRKE



HVAD ER ET SAKRAMENTE?

Sakramente betyder hellig
på latin.

• Jesus har selv indstiftet 
sakramenterne, for at vi kan blive 
frelst

• Jesus giver os en gave gennem 
sakramenterne. Hvert sakramente 
har forskellige gaver til os

• En gave fra Jesus minder os om 
Jesus, som vi elsker, og får os til at 
længes efter ham.



I SAKRAMENTERNE MØDER VI JESUS SELV

Gennem sakramenterne 

hjælper Jesus os til at tjene 
Kirken, verden og mennesker i 
verden

holder Jesus måltid med os

tilgiver Jesus os vores synder
FORDI JESUS ELSKER OS 



Den katolske kirke har 7 sakramenter

3 indføringssakramenter: Dåb
Firmelse
Eukaristi (den hellige kommunion)

2 helbredende sakramenter: Forsoningens sakramente 
(skriftemål)
De syges salvelse 

2 kaldelsens/sendelsens sakramenter: Præstevielsen
Ægteskabet



Alle sakramenter er et møde med Kristus

• Dåben knytter os til Kristus, for i dåben bliver Gud også vores fader

• Firmelsen giver os hans ånd, Helligånden

• I den hellige kommunion bliver vi forenet med Kristus, når vi spiser hans 
legeme

• Gennem de syges salvelse styrker og trøster Kristus os, når vi er syge

• I ægteskabets sakramente lover Kristus os sin kærlighed til at leve 
sammen i troskab i ægteskabet

• I forsoningens sakramente kan præsten tilgive vore synder på Kristi vegne

• Præstevielsens sakramente gør præsten i stand til at forvandle vin og 
brød til Kristi legeme og blod i den hellige messe og til at formidle de 
øvrige sakramenter til os.



Til hvert sakramente hører

et synligt tegn

• vand, olie, vin, brød

en usynlig gave

• Guds nåde



Præsten eller biskoppen uddeler sakramenterne



To sakramenter kan meddeles af
både præst og almindelige mennesker

• Ægtevielse
Når to mennesker indgår ægteskab, meddeler 
de hinanden ægteskabets sakramente ved at 
sige ja til hinanden. Præsten velsigner det.

• Barnedåb
Hvis der er fare for et udøbt barns liv, kan 
enhver, der selv er døbt, døbe et barn i 
Faderens, sønnens og Helligåndens navn.



Dette oplæg om sakramenter er udarbejdet til brug for katekese af 
firmander.

Indholdet i oplægget er inspireret af præsentationen af dette 
sakramente på Den katolske Kirkes officielle danske hjemmeside, 
katolsk.dk samt Den Katolske Kirkes Katekismus og sprogligt tilpasset 
firmander.

Oplægget er udarbejdet af Birgit Bidstrup Jørgensen
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du velkommen til 
at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com


