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Intro til Samling 1, Økt 1 

Hva betyr det å være katolikk? 

 

 
Du er nå i gang med konfirmantundervisning i en katolsk kirke. Men, hva er egentlig en 

katolikk? Hva gjør en katolikk? Har du tenkt på dette selv før? Kanskje har du hatt venner 

som har stilt deg silke spørsmål-? Har du greid å svare på dette? 

 

Kanskje dere kan snakke sammen i konfirmantgruppa og dele litt info og tanker rundt dette 

med hverandre før dere går videre? 
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Tema til Samling 1, Økt 1 
 

Gjennomgang av påstandsarket til Økt 1: 

1) Katolikker ER kristne 

2) Katolikker KAN spise grisekjøtt 

3) Den katolske kirke ER det eldste kirkesamfunnet 

4) Ja, katolikker bør egentlig gå i kirken når det er høymesse (når søndagsmessen feires), 

og til spesielle feiringer, som f.eks. til jul, påske, og til en del andre høytider. Dette 

kalles messeplikt. 
 

5) Katolikker KAN gifte seg med ikke-katolske 

6) Katolikker ber ikke TIL helgener, men om helgeners FORBØNN 

7) Katolikker faster ikke på denne måten, det er det muslimer som gjør. Katolikker prøver 

å spise litt mindre i fastetiden, og de (vi) prøver å kanskje la være å spise ting vi har 

veldig lyst på. Her er det forskjellig praksis. 
 

8) Ja! Paven er den øverste lederen av den katolske kirke. 

9) Joda      , katolikker får så absolutt lov å ha sex. Sex sees på som noe av det aller 

fineste mellom to mennesker til og med, og vi ønsker derfor å ikke gjøre det til en 

hverdagsgreie, noe du gjør når som helst. Det er jo slik at vi ofte vil spare det aller 

fineste vi har til spesielle anledninger. Så, derfor ønsker vi katolikker å spare sex til vi 

finner den vi vil dele livet vårt med. Men, nå er vi inne på et ganske vanskelig 

spørsmål; en ganske vanskelig greie, rett og slett. Det er ikke merkelig hvis du er uenig 

nå, eller føler det er vanskelig at den katolske kirke har et slikt syn. Fortvil ikke! Det 

kommer mer info om dette. Følg med! 
 

10) Heldigvis er IKKE den katolske kirke uenig med vitenskapen. Den katolske kirke 

mener at vitenskapen faktisk kan lære oss mye både om hvordan Gud har skapt 

verden og om hvordan Guds verden fungerer. 

 

Å være katolsk betyr først og fremst: 

- Du er døpt i den katolske kirke 

- Du har kanskje allerede mottatt kommunion (førstekommunion) 

- Du velger nå gå inn i kirken på vei inn voksenlivet gjennom konfirmasjonen 
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Det viktigste vi kristne tror på: 

- Gud vår far og skaper: Vi tror på en Gud som er god og rettferdig og som har skapt oss 

og den verden vi lever i. Ja, alt som eksisterer har Gud skapt. 

- Jesus, Guds Sønn: Vi tror at Gud kom ned til jorden som menneske slik at vi lettere 

kunne forstå Gud og forholde oss til Ham. Han ble født av et menneske, jomfru Maria, 

og er derfor både Gud og menneske. I sin menneskelige skikkelse sier vi at Han er 

Jesus, som kom for å frelse verden. 

- Den Hellige Ånd: Vi tror også på at Gud fremstår som ånd. I Bibelen står det flere 

steder om Guds ånd som dukker blant annet opp i skapelsen, når Jesus blir døpt som 

voksen av døperen Johannes og når disiplene i pinsen får sine nådegaver slik at de kan 

fortsette arbeidet med spre Guds ord på jorda.  

 

Ordet «tro»: Hva betyr det egentlig? 

Å tro betyr at vi ikke vet, men at vi likevel er overbevist om at noe finnes, er sånn eller slik. 

Hvordan kan vi egentlig være overbeviste om at Gud finnes, at han har skapt verden, at Jesus 

levde på jorda for ca. 2000 år siden, og at Den Hellige Ånd finnes? 

Det står svært mye i Bibelen om akkurat dette. I løpet av forberedelsestiden vil du få 

muligheten til å lære mer om dette. Så har mange mennesker i årenes løp opplevd en type 

møter med Gud på forskjellige måter, enten gjennom bønn, gjennom visjoner av Jomfru 

Maria m.m., gjennom helbredelse og under. 

Mange mennesker ser også på skaperverket og ser hvor fantastisk det er. Hvordan kan noe 

slikt ha blitt til av seg selv? Det kan ikke være tilfelle, sier mange. Her må det stå noen bak. 

Det må ha vært noen som har hatt en plan med alt dette. Det er vanskelig å ikke tro på at det 

finnes en skaper, eller en Gud, når man skjønner hvordan ting ikke bare er fantastiske hver 

for seg, men også hvordan det meste i skaperverket henger sammen og har en mening, en 

hensikt.  

Likevel har vi ikke noe empirisk (målbart) å peke på slik at vi kan bevise Guds eksistens. Det 

er på grunn av dette vi sier at vi «tror på Gud». Vi sier ikke at vi vet det finnes en Gud. 

Å ikke tro på Gud er kanskje ikke så rart. Vi mennesker ønsker som regel konkrete og synlige 

bevis før vi føler vi kan tro på noe. Disippelen Tomas måtte både se og ta på sårene Jesus 

hadde fått etter korsfestelsen (disse var ikke forsvunnet selv om Jesus sto opp fra de døde). 

Peter, den aller viktigste av disiplene, tvilte stadig vekk. Hvis du tviler er det med andre ord 

helt normalt. 
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Kan vi måle tro, altså hvor mye eller lite vi tror? 

Ta en titt på dette bassengbildet (nedenfor). Tenkt deg at svømmebassenget – eller vannet – 

representerer troen. Hvis du er i vannet har du en solid tro. Jo friere du beveger deg i 

vannet, jo sterkere er troen din. Står du på side linjen/kanten er du kanskje nysgjerrig på 

troen. Jo nærmere du er bassengkanten og jo mer du er klar til å hoppe uti, jo større sjanse 

er det for at du kommer til å tro. 

Se på de forskjellige i bildet og snakke sammen om hvor de er i forhold til vannet og hvordan 

vi skal tolke dette med tanke på hvor sterk tro de har. 

 

 

 

 

Så kan dere også gjerne snakke litt sammen om hvem av disse personene dere/du selv ville 

vært hvis bassenget/vannet som sagt representerte vår tro. 

Helt til slutt: Ta gjerne en titt på det vi kan kalle «malen» for vår tro, nemlig 

Trosbekjennelsen. Du finner den i ressursen «Katekesens fire grunnsøyler».  


