
SAKRAMENTER OG RITUALER

Sakramenter
Et sakramente er et kirkeligt ritual, som katolikkerne tror 
på, er indstiftet af Jesus Kristus selv. Præsten udfører sa-
kramentet, og gennem ham handler Gud og giver menne-
sket sin nåde. Kristus kommer til stede og handler, når sa-
kramentet udføres. Man kan ikke se Kristus, men må tro 
på, at han er der. Den katolske kirke har syv sakramenter, 
som hver især kan kobles til vigtige begivenheder i et men-
neskes liv. Det er: 

1) Fødsel - dåb
2) Modning - firmelsen (ligner folkekirkens konfirmation)
3) Måltid - eukaristien (nadver)
4) Synd/ krise - skriftemålet
5) Sygdom/ død - de syges salvelse
6) Ægteskab - ægtevielse
7) Kald - præstevielse

Dåb 
For katolikker er dåben indgangen til det kristne liv, og først, 
når man er døbt, kan man modtage de øvrige sakramenter. 
Enhver dåb, der er sket i Faderens, Sønnens og Helligån-
dens navn, anerkendes i den katolske kirke. 

Firmelse
Firmelsen er et sakramente, hvor katolikken modtager Hel-
ligåndens gaver, bekræfter sin tro og hvor Gud bekræfter 
sin tro på mennesket. Det er typisk unge mennesker i 14 
års alderen, der bliver firmet, men ældre mennesker, som 
konverterer til katolsk tro, skal også firmes.

Eukaristien
”Eukaristi” betyder ”taksigelse” på græsk. Det er det sakra-
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mente, som i folkekirken kaldes nadver, og navnet henviser 
til Jesus’ takkebøn, da han spiste sit sidste måltid sammen 
med disciplene. I den katolske kirke kaldes sakramentet 
også fx kommunion eller brødets brydelse.

Katolikkerne fejrer eukaristien for at takke Gud for, at Jesus 
lod sig korsfæste for menneskets skyld og tog menneskets 
synder på sine skuldre. De tror på, at når man spiser brø-
det og drikker vinen, får Jesus lov til at leve i én. 

Brødet og vinen har ikke kun en symbolsk betydning for ka-
tolikker. Det bliver gennem sakramentet forvandlet til Jesu 
Kristi legeme og blod. Præsten handler på vegne af Jesus, 
når han udtaler indstiftelsesordene over brød og vin. Ind-
stiftelsesordene er de ord, Bibelen gengiver fra den sidste 
nadver:

”Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, 
gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette 
er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det 
og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, 
som udgydes for mange til syndernes forladelse.” Matt 26, 
26-28.

Brød og vin bevarer i det ydre sin farve, lugt, smag og kon-
sistens. Men katolikker tror, at der sker en forvandling i det 
inderste væsen af brødet og vinen – at det bliver til Jesus 
Kristus og virkelig er livets brød og frelsens kalk for men-
nesker. Det indviede brød er helligt og må ikke smides ud. 
Efter messen bliver det opbevaret i tabernaklet og bruges 
fx under sakramentet de syges salvelse. 

Forsoningens sakramente (Skriftemålet)
I forsoningens sakramente tilgiver Gud mennesket for 
dets synder. Katolikken ransager først sin sjæl og ang-



rer sine synder. Herefter bekendes de for præsten. Det 
kaldes et skriftemål. Og så løser præsten skriftebarnet 
fra dets synder gennem absolutionen. Præsten handler 
i forsoningens sakramente på Guds vegne. Til slut giver 
præsten skriftebarnet en bod fx en bøn, der skal fremsi-
ges eller en bibeltekst, der skal læses. 

De syges salvelse
De syges salvelse er et sakramente, hvor præsten beder 
for og salver den syge, så denne får styrke og håb fra Jesus 
Kristus.  

Ægteskab
I den katolske kirke er ægteskabet en fejring af kærlighe-
den og en pagt med Gud, der ikke kan brydes. Katolikker 
kan derfor ikke blive skilt. Man kan blive separeret og leve 
adskilt, men en katolik kan ikke gifte sig på ny. 

Ordinationens sakramente (Præstevielse)
I den katolske kirke er præstens ordination, altså indvielse, 
et sakramente. Det kræver nemlig en særlig bemyndigel-
se fra Gud at forvalte kirkens sakramenter, hvor præsten 
handler på Guds vegne. Kirkens biskopper ses som efterføl-
gere til apostlene – Jesus’ disciple. Gennem håndspålæg-
gelse har de fået den magt, som Jesus gav apostlene til at 
handle på sine vegne. Denne magt videregives til præsten 
ved ordinationens sakramente.

Katolske præster er kun mænd. De lever i cølibat og må 
ikke gifte sig, således at de fuldt ud kan vie deres liv til at 
tjene Gud.      


