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Historien i revers 
 
 
 

Joint Declaration 
 
I 1530 innkalte keiser Karl V til riksdag i den sørtyske byen Augsburg for å roe ned 
stridighetene som fulgte i kjølvannet av reformasjonen. Noen av de tyske fyrstene støttet 
reformatorene, andre – inkludert keiseren – støttet kirken og paven. Den 25. juni la de 
protestantiske fyrstene frem sin trosbekjennelse, Confessio Augustana, for keiseren og 
riksdagen. Confessio Augustana var forfattet av protestantiske teologer, og kom i århundrene 
som fulgte til å bli ett av de mest betydningsfulle bekjennelsesskrifter for de lutherske 
kirkene. 
 
 

Utdrag fra Confessio Augustana: 
 
[Med ”de” henvises det her til de protestantiske menighetene.] 
 
Art. IV. Om rettferdiggjørelsen 
Like ens lærer de at menneskene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men 
at de blir rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde og at syndene blir forlatt 
for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder. Denne tro tilegner Gud som rettferdighet for seg. 
Rom. 3 og 4. 
 
Art. VI. Om den nye lydighet 
Like ens lærer de at denne tro bør bære gode frukter, og at en må gjøre de gode gjerninger som er pålagt av Gud, fordi Gud 
vil det, ikke for at vi skal stole på at vi ved disse gjerningene skal fortjene rettferdiggjørelse overfor Gud. For 
syndsforlatelsen og rettferdiggjørelsen blir grepet ved troen, således som Kristi røst også vitner om det: ”Når dere har gjort 
alt dette, skal de si: Vi er unyttige tjenere.” Det samme lærer også de gamle kirkelige forfattere. Ambrosius sier nemlig: 
”Dette er fastsatt av Gud, at den som tror på Kristus, er frelst uten gjerning, ved troen alene, idet han uten vederlag tar imot 
syndsforlatelsen.” 
 
Art. VII. Om kirken 
Like ens lærer de at det alltid vil forbli èn hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært 
rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om 
forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller 
skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier: "Èn tro, èn dåp, èn Gud og alles Far" osv. 
 
Art. XXI. Om helgendyrkelsen 
Om helgendyrkelsen lærer de at man kan holde frem minnet om de hellige, for at vi skal etterlikne deres tro og deres gode 
gjerninger, hver etter sitt kall, slik som keiseren kan etterlikne David i å føre krig for å drive tyrkerne bort fra fedrelandet. 
For de er begge konger. Men Skriften lærer ikke å påkalle de hellige eller å be om hjelp fra de hellige, for den holder frem 
Kristus alene som mellommann, forsoningsmiddel, yppersteprest og talsmann for oss. Ham bør vi kalle på, og han har lovet 
at han vil høre våre bønner, og denne dyrkelse har han stort behag i, at man kaller på ham i all nød. 1. Joh. 2 (1): "Dersom 
noen synder, da har vi en talsmann hos Gud" osv. 
 

 
 
Den 31. oktober 1999 fant det sted en ny sammenkomst i Augsburg, byen der Confessio 
Augustana var blitt til. Denne gangen ble et annet dokument signert. Dette skjedde nøyaktig 
482 år etter at Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg, og knapt ett år 
etter at pavebullen om avlat for år 2000 ble publisert.  
 
Dokumentet som ble signert den 31. oktober 1999 er kjent som Felleserklæringen om 
rettferdiggjørelseslæren (eng. Joint Declaration on the Doctrine of Justification). Dette var en 



felles erklæring fra Den romersk-katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund1 angående 
læren om rettferdiggjørelse – det som i sin tid utløste reformasjonen, splittet kristenheten og 
forandret kirkens stilling i Europa. Avtalen ble signert av kardinal Edward Idris Cassidy2, 
daværende leder av Det pavelige råd for fremme av kristen enhet3, og biskop Christian 
Krause4, president i Det Lutherske Verdensforbund. 
 
 

Både tid og sted for signeringen av Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren  
var knyttet til viktige reformasjonshistoriske begivenheter: 

 
31. oktober: Dagen da Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg i 1517. 

 
Augsburg: Byen der protestantenes trosbekjennelse (Confessio Augustana) ble til i 1530. Her ble også  

religionsfreden avtalt i 1555, da Tyskland ble delt mellom protestanter og katolikker. Hovedbestemmelsen  
i denne fredsavtalen var at innbyggerne skulle ha samme religion som landets fyrste. 

 

 
 
Ifølge Ishmael Noko5, generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund, ble tid og sted for 
undertegnelsen av dokumentet – som altså begge var knyttet til viktige reformasjonshistoriske 
begivenheter – valgt for å understreke at lutheranerne nå betrakter reformasjonen som en 
bevegelse ”som ikke tok sikte på en splittelse innen Kristi Kirke, men som en reform av den 
ene Kirke på visse områder.”6  
 
 

Utdrag fra Ishmaels Nokos presseuttalelse i anledning signeringen av Felleserklæringen: 
 
”Det er passende at byen Augsburg får bevitne dette forsoningens øyeblikk, etter å ha vært vitne til de feilslåtte forsøkene på 
å forsone de stridende partene og på å forhindre deling av kirken i 1530. 
 
Gjennom denne Felleserklæringen har Den romersk-katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund fjernet et alvorlig 
hinder for fremgang på veien mot den synlige enhet i Kristus som vi og hele den økumeniske bevegelsen etterstreber. Den 
baner vei for videre økumenisk dialog mellom Den romersk-katolske kirke og reformasjonens kirker, og for nærmere 
samarbeid i forkynnelse og vitnesbyrd.  
... 
Felleserklæringen er et ”fredsdokument”. Læren om rettferdiggjørelse ved tro er et kall til alle som er døpt i Kristus om å ta 
del i å bygge et fellesskap på tvers av de grenser som finnes mellom nasjoner, etniske grupper, kjønn og generasjoner. 
Ettersom vi blir rettferdiggjort av Gud og ikke gjennom våre egne egenskaper eller handlinger, burde vi alle ta imot 
hverandre slik Gud tar imot oss. Rettferdiggjørelsens gave, som vi får i Kristus, er en bekreftelse på at vi alle er skapt i Guds 
bilde. 
 
Således utgjør Felleserklæringen et viktig bidrag til å etablere en fredskultur. År 2000 er av fellesskapet av nasjoner blitt 
erklært som det internasjonale året for fredskultur, og perioden 2001-2010 som det internasjonale tiår for fredskultur og 
ikke-vold for verdens barn. Kirkenes Verdensråd har også erklært et økumenisk tiår for å overvinne vold (2001-2010). 
 
…Felleserklæringen bidrar til å sette en strek under denne smertefulle historien, så vel som under de doktrinelle 
bannlysninger angående rettferdiggjørelse. Hvor enn lutheranere og katolikker lever sammen, la verden forstå at de ikke er 
motstandere, men søstre og brødre i Jesu Kristi ene kirke og i verden. 
 
Samtalen mellom Den romersk-katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund som har ført til Felleserklæringen, startet for 
over 30 år siden, kort etter avslutningen av Det annet vatikankonsil. De dyptgående sosiale og politiske forandringer som har 
funnet sted i den siste delen av århundret, har gjort prosessen viktigere. Det er blitt tydligere i alle deler av verden at ingen 
kirke kan utføre sin misjon i dagens samfunn uavhengig av sine søsterkirker. I en tid med fremskyndende globale 
forandringer, er det nødvendig å vende seg mot de nedarvede ulikhetene mellom kirkene. 
 
Jeg tror og ber for at Felleserklæringen og alle disse felles vedtektene i seg selv, vil bidra til økende kontakt og samarbeid 
mellom lutherske kirker og Den romersk-katolske kirke på sognenivå, til fremgang for den verdensomfattende økumeniske 
bevegelsen, og til å skape en fredskultur, idet vi forbereder oss på å gå inn i kristenhetens tredje årtusen.”7 
 



I et avsnitt som omhandler rettferdiggjørelseslæren som et økumenisk problem, heter det i 
Felleserklæringen: 
 

”Motstridende fortolkninger og bruk av det bibelske budskap om rettferdiggjørelse var på 1500-tallet 
en hovedårsak til splittelsen av den vestlige kirke og har dessuten ført til doktrinelle fordømmelser. En 
felles forståelse av rettferdiggjørelsen er derfor grunnleggende og helt nødvendig for å overvinne denne 
splittelsen.”8 

 
Felleserklæringen fra 1999 var et resultat av flere års samtaler mellom Det pavelige råd for 
fremme av kristen enhet og Det Lutherske Verdensforbund. Målet med disse samtalene var å 
skape et fullt kirkefellesskap mellom katolikker og lutheranere. For å oppnå et slikt fellesskap, 
var det altså nødvendig å komme til enighet angående læren om rettferdiggjørelse. Det 
handlet med andre ord om å reversere reformasjonen og følgene av den. Felleserklæringen fra 
1999 markerte at partene hadde kommet et langt skritt videre i dette arbeidet. 
 
Da Felleserklæringen ble undertegnet, uttalte daværende pave Johannes Paul II: 
 

”Dette er en hjørnestein på den kompliserte veien med å gjenoppbygge full enhet blant kristne.”9 
 
Begge parter fremstiller altså begivenheten som en viktig økumenisk milepel på veien mot 
kirkeledernes felles mål om fullstendig enhet. 
 
I Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren oppsummeres resultatet fra de to 
kirkesamfunnenes samtaler. Dokumentet har til hensikt å vise at de lutherske kirkene og Den 
romersk-katolske kirke nå kan uttrykke en felles forståelse for det de omtaler som ”vår 
rettferdiggjørelse ved Guds nåde gjennom tro på Kristus”. Erklæringen tar ikke for seg alle 
lærepunktene som kirkesamfunnene har om rettferdiggjørelsen. I stedet fokuseres det på at det 
finnes en”enighet om grunnleggende sannheter”, og at det som gjenstår av ulikheter ikke 
lenger er gjenstand for motpartens fordømmelser.10  
 

”Den forståelse av rettferdiggjørelseslæren som fremkommer i denne Erklæringen, viser at det finnes en 
enighet mellom lutheranerne og katolikkene om grunnleggende sannheter i læren om rettferdiggjørel-
sen. De gjenværende ulikheter i språk, teologisk utdyping og vektlegging i forståelsen av rettferdig-
gjørelse beskrevet i pkt. 18 til 39, kan i lys av denne enigheten aksepteres. De lutherske og de katolske 
forklaringer på rettferdiggjørelsen er i sine ulikheter åpne for hverandre og ødelegger ikke den enighet 
som gjelder de grunnleggende sannheter. 
 
I forhold til rettferdiggjørelseslæren, fremstår dermed de doktrinelle fordømmelsene fra 1500-tallet i et 
nytt lys: De lutherske kirkenes lære, slik den er fremstilt i denne Erklæringen, rammes ikke av forban-
nelsene fra Tridentinerkonsilet [jf. Etter reformasjonen i Del 6]. Forbannelsene i den lutherske 
bekjennelsen gjelder ikke Den romersk-katolske kirkes lære som er fremstilt i denne Erklæringen.”11 

 
Selv om de lutherske læresetningene ikke lenger rammes av Tridentinerkonsilets forbannelser 
(anathema), betyr ikke det at Den romersk-katolske kirke har forkastet konsilets kanonvedtak 
(jf. temaruten om bannlysning, Del 6). ”Det er ingenting i denne avtalen som ikke finnes i 
Tridentinderkonsilet eller den katolske tradisjonen,” uttalte kardinal Cassidy om 
Felleserklæringen i desember samme år12. Bannlysningene står altså ved lag, men dagens 
lutherske kirke blir ikke lenger rammet av dem.  
 
Videre hevdet kardinal Cassidy at ulikhetene mellom de to kirkesamfunnene skyldtes at de 
vektla ulike sider av sannheten og egentlig ikke representerte en virkelig uenighet. I et 
intervju med Vatikanets radio sa han om den enigheten som var oppnådd: 
 



”...Det kan sies at [rettferdiggjørelsen] var et sentralt stridsspørsmål i den situasjonen som forårsaket 
splittelsen av den vestlige kirke. Nå har vi og lutheranere fra hele verden klart å finne en løsning for å 
uttrykke den samme troen på den grunnleggende sannhet om rettferdiggjørelsen, selv om vi legger vekt 
på forskjellige aspekter.”13 

 
Ifølge Joseph Ratzinger14, daværende leder for Vatikanets kongregasjon for trosspørsmål, var 
det et viktig poeng at det her dreide seg om enighet om enkelte sannheter i 
rettferdiggjørelseslæren, og ikke om hele rettferdiggjørelseslæren. ”Begge sider har fremhevet 
at man ikke ganske enkelt har oppnådd enhet om rettferdiggjørelseslæren, men om 
grunnsannheter i denne læren. Det vil si at det hersker fullstendig enighet i noen spørsmål, 
mens andre spørsmål ennå er åpne,” sa han i et intervju med magasinet 30 giorni.15  
 
Blant de spørsmål som ennå gjenstod å avklare, og som de to kirkesamfunnene ville arbeide 
videre med, var forholdet mellom Guds ord og kirkens lære (jf. Tridentinerkonsilets 
likestilling av Bibel og Tradisjon), læren om bygging og utsmykking av kirker, kirkelig 
autoritet, presteembetet, kirkelig enhet, sakramentene og forholdet mellom rettferdiggjørelse 
og sosialetikk. Felleserklæringen avsluttet med å fastslå følgende: 
 

”Vi er overbevist om at den enighet vi har oppnådd, danner et solid grunnlag for en slik avklaring. De 
lutherske kirkene og Den romersk-katolske kirke vil fortsette å arbeide sammen for å oppnå en dypere 
felles forståelse av rettferdiggjørelsen, og for å la det bære frukter i kirkenes liv og lære. 
 
Vi takker Herren for dette avgjørende skrittet fremover på veien mot å overvinne splittelsen av kirken. 
Vi ber Den Hellige Ånd om å lede oss videre frem mot den synlige enhet som er Kristi vilje.”16 

 
 

”Sammen bekjenner vi at...” 
Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren 

 
I Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren nevnes syv trospunkter som Den romersk-katolske kirke og Det Lutherske 
Verdensforbund nå sier seg enige i. Hvert punkt begynner med ordene: ”Sammen bekjenner vi at...” Deretter følger en kort 
og ufullstendig utdyping av hva de respektive kirkesamfunnene mener eller ikke mener om det aktuelle trospunktet.  
De syv trospunktene vil ikke bli gjengitt her, men omhandler følgende emner: 
 
  - Menneskets maktesløshet og synden i forhold til rettferdiggjørelsen 
  - Rettferdiggjørelse som tilgivelse av synder og å gjøre rettferdig 
  - Rettferdiggjørelse av tro og gjennom Guds nåde 
  - Den rettferdiggjorte synderen 
  - Loven og evangeliet 
  - Forsikringen om frelse 
  - Den rettferdiggjortes gode handlinger 
 
Felleserklæringen kan leses i sin helhet på http://www.cesnur.org/testi/cath_luth_1.htm, og er også tilgjengelig på Vatikanets 
hjemmeside. 

 
 
 

Cui bono? 
 
Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren og uttalelser fra de to kirkesamfunnenes ledere 
gir et sterkt inntrykk av at de nå faktisk er enige i enkelte sannheter i læren om 
rettferdiggjørelse. Disse sannhetene beskrives som grunnleggende. I dokumentet omtales syv 
trospunkter som er relatert til rettferdiggjørelsen, og hvert av disse innledes med ordene 
”Sammen bekjenner vi at...” Det er ikke usannsynlig at de fleste protestanter vil si seg enig i 
de trospunktene som beskrives i Felleserklæringen. Her er noen eksempler17: 
 



 ”Sammen bekjenner vi at alle personer er fullstendig avhengige av Guds frelsende nåde for å bli 
frelst...”18 

 
 ”...Rettferdiggjørelse skjer kun ved Guds frelsende nåde...”19 

 
 ”Sammen bekjenner vi at Gud tilgir synd gjennom nåden. Samtidig frigir han menneskene fra syndens 

trelldomsmakt og gir det nye livets gave i Kristus...”20  
 

 ”Sammen bekjenner vi at syndere blir rettferdiggjort av tro gjennom Guds frelsende handling i Kristus. 
... Slik tro er aktiv i kjærlighet og dermed verken kan eller burde den kristne forbli uten gjerninger. Men 
hva enn som i den rettferdiggjorte går forut for eller følger etter troens frie gave, så utgjør det verken 
grunnlaget for rettferdiggjørelse eller gjør en fortjent til den.”21 

 
 ”Sammen bekjenner vi at man blir rettferdiggjort ved tro på evangeliet, ”uten lovgjerninger” (Rom. 3, 

28).”22 
 
Når vi leser slike felles uttalelser fra to kirkesamfunn som i århundrer har vært åpenlyst 
uenige om blant annet rettferdiggjørelseslæren, kan det være på sin plass å spørre hva som 
egentlig har funnet sted i den senere tid. Som vi alt har sett, har Den romersk-katolske kirke 
ikke forandret seg nevneverdig siden reformasjonens dager (jf. Del 6). Kirken holder fortsatt 
fast på læren om sakramentenes, helgenenes, kirkens og prestenes betydning for de troendes 
frelse og deres mulighet til å unngå straff for synd. Både botsøvelser og avlat er stadig en del 
av kirkens lære og praksis. Det gjenstår da to mulige forklaringer på hvorfor de to 
kirkesamfunnene nå kommer med slike felles erklæringer: 
 

1) Den lutherske kirke har forandret seg og er blitt (mer) enig med katolsk lære. 
 

2) De er egentlig ikke enige, det bare ser slik ut. De bruker en del felles ord og uttrykk, 
men legger noe helt forskjellig i det. 

 
Det som i alle fall er sikkert, er at historien er satt i revers. Ledere for begge kirkesamfunn 
arbeider aktivt for å fjerne de skiller som ble skapt av reformasjonen, og vi ser tydelig at de er 
i ferd med å lykkes. Begge parter gir uttrykk for å verdsette den enighet de så langt har 
kommet frem til. Men, qui bono?23 – hvem er det egentlig som tjener på det økumeniske 
arbeidet? 
 
 
 

Signeringen av Felleserklæringen markert i Norge 
 
Den norske kirke gav sin tilslutning til Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren allerede i 1997. Da erklæringen ble 
signert i Augsburg i 1999, ble det holdt en økumenisk takkegudstjeneste i Nidarosdommen i Trondheim for å feire 
begivenheten. Den katolske biskopen Georg Müller og den lutherske biskopen Finn Wagle holdt en felles preken for rundt 
400 tilhørere, hvor de uttrykte at de så frem til enhet mellom de to kirkesamfunnene. De mente at kirkesamfunnene hadde 
mye til felles som ville gjøre det lettere å forsone dem. I en forbønnshandling sa biskopene blant annet:  
 
”Vi har kjempet mot hverandre og skygget for din kjærlighet i Jesus Kristus vår Herre. Tilgi oss de sår vi har påført ditt 
legeme på jorden, og gi oss visdom og kraft til forsoningens tjeneste mellom dine troende og i den verden du elsker så 
høyt...” 
 
”Jesus Kristus, verdens Frelser, med sorg ser vi på splittelsen i din kirke og på den uforsonlighet som ofte har preget våre 
kirkesamfunn. Sammen kommer vi ydmykt frem for deg og ber: Led oss videre mot troens enhet og kjærlighetens 
fellesskap...” 
 

(Fra artikkelen Katolsk-luthersk applaus i Nidarosdomen, 01.11.99) 
 

 



Unitatis Redintegratio 
 
Frem til begynnelsen av 1960-tallet var Den romersk-katolske kirke offisielt tilbakeholden når 
det gjaldt samtaler og samarbeid med andre kirkesamfunn. Enkeltpersoner og visse miljøer 
innen kirken hadde likevel drevet økumenisk arbeid i flere år. I forbindelse med Det annet 
vatikankonsil (1962-65) ble det publisert en rekke dokumenter som omhandlet reform av 
kirken på ulike områder. Det ble fremlagt nye retningslinjer for økumenisk samarbeid, og 
både geistlige og vanlige kirkemedlemmer ble oppfordret til å gå aktivt inn for å skape dialog 
og samarbeid med kristne fra andre kirkesamfunn.  
 
Ett av dekretene som ble vedtatt av Det annet vatikankonsil, var det såkalte Unitatis 
Redintegratio (”Gjenopprettelse av enheten”), også kalt De oecumenismo (”Om økumenikk”). 
Dette handlet om hvordan Den romersk-katolske kirke og den enkelte katolikk heretter skulle 
forholde seg til medlemmer av andre kirkesamfunn, og hva de burde gjøre for å fremme det 
økumeniske arbeidet. En av hensiktene med dekretet var å skape nye holdninger hos kirkens 
medlemmer på dette området. 
 
Det var pave Johannes XXIII (1950-63) som i 1959 innkalte til Det annet vatikankonsil. Hans  
intensjon var å fornye kirken innad slik at den i større grad kunne bidra til å forene alle 
kristne. Kirken skulle gjøres mer forståelig og tilgjengelig for ikke-katolikker. Kardinal 
Augustin Bea24 fikk i den forbindelse i oppgave å opprette et sekretariat – Sekretariatet for 
kristen enhet (jf. Det pavelige råd for fremme av kristen enhet i Del 9). Sekretariatet skulle 
formidle kontakt mellom Den romersk-katolske kirke og andre kirkesamfunn, samt invitere 
disse til å sende observatører til konsilet. Sekretariatet skulle også lage et utkast til en 
konsilerklæring om kirkens holdning i økumeniske spørsmål.  
 
Utkastet til Unitatis Redintegratio ble utarbeidet av Sekretariatet for kristen enhet i samarbeid 
med 30 biskoper fra hele verden, deriblant biskop John W. Gran25 fra Norge. Etter at utkastet 
var blitt revidert på grunnlag av tilbakemeldinger fra konsildeltakerne, ble Unitatis 
Redintegratio vedtatt den 21. november 1964. Kun 11 biskoper stemte imot, mens 2 137 
stemte for. Pave Paul VI (1963-78) gav sin tilslutning til konsilerklæringen, som dermed ble 
Den romersk-katolske kirkes offisielle syn på det økumeniske arbeidet.  
 
Om konsilerklæringens betydning for Den romersk-katolske kirken, skriver biskop Gran i 
forordet til dekretets norske oversettelse fra 1965: 
 

”...Muligens er det da riktig å minne om at et konsildekret, vedtatt med noe nær enstemmighet av den 
katolske verdenskirkes biskoper, har en meget stor autoritet og nedslagstyngde i Kirkens liv – ut fra 
disse ord vil der med virkning for millioner av mennesker følge en ny mentalitet, en ny holdning, et nytt 
håp.”26 

 
Slik understreket også biskop Gran hvordan erklæringen ville bidra til å fremme det som var 
blant konsilets målsettinger, nemlig å påvirke kirkemedlemmenes holdning overfor andre 
trossamfunn (”en ny mentalitet, en ny holdning”) som et ledd i arbeidet for å fremme kristen 
enhet. Vi skal senere se på hvilken betydning Unitatis Redintegratio har i Den romersk-
katolske kirke i dag (jf. Førti år etter, under).  
 
Dekretet Unitatis Redintegratio består av tre kapitler. Her omtales katolske prinsipper for det 
økumeniske arbeidet (kap. 1), hvordan økumenismen skal fungere i praksis (kap. 2) og 
hvordan katolikker bør betrakte ikke-katolske kirkesamfunn (kap. 3). Det siste kapittelet 
beskriver hvordan katolikkene bør forstå og forholde seg til to grupper av kirkesamfunn – (1) 



de østlige kirkene og (2) de vestlige kirkene – for best mulig å fremme enheten mellom dem. 
Ifølge konsilerklæringen har østkirkene mye til felles med Den romersk-katolske kirke, slik 
som sakramenter, prestedømme, hyllest av Maria og eukaristien. Det er derfor mulig, og 
kanskje også tilrådelig, å delta sammen med dem i ”hellige ting” (communicatio in sacris), 
som for eksempel nattverdsfeiring. Når det gjelder de vestlige kirkesamfunnene, er 
forskjellene større og tilnærmingsmåten noe annerledes.  
 
I innledningsordene til Unitatis Redintegratio fremheves Vatikankonsilets mål om å forene 
alle kristne i én kirke: 
 

”Ett av de viktigste mål Det annet vatikankonsil har satt seg, er å gjenopprette enheten mellom alle 
kristne. Kristus har nemlig grunnlagt sin Kirke som den ene og eneste, og allikevel fremstiller flere 
kristne samfunn seg for menneskene som Jesu Kristi sanne arv. Alle erklærer at de er Herrens disipler, 
men de har allikevel ulike anskuelser og følger forskjellige veier, som om Kristus selv var delt. Det er 
ikke tvil om at denne splittelse er i åpenbar strid med Kristi vilje, at den er verden til forargelse og at 
den skader en så hellig sak som Evangeliets forkynnelse for all skapningen.”27 

 
Tridentinerkonsilet hadde i sin tid til hensikt å motvirke reformasjonen og dens spredning, 
uten at det lyktes med det. Kirken ble delt og dens posisjon sterkt svekket. Den romersk-
katolske kirke har likevel ikke gitt opp å bekjempe reformasjonen og det den brakte med seg. 
I sitatet ovenfor vises det til at en rekke kristne samfunn hevder å være Guds sanne kirke eller 
menighet, selv om de har ulik lære og praksis. Det fremheves at denne splittelsen mellom de 
kristne ikke er etter Jesu vilje, men at Han har grunnlagt kun én kirke – ”sin Kirke som den 
ene og eneste”. Dette er angivelig bakgrunnen for Det annet vatikankonsils mål om å 
”gjenopprette enheten mellom alle kristne”. Det handler altså ikke om å opprette noe nytt (å 
skape en ny enhet), men om å gjenopprette noe som har vært. Sagt med andre ord, det handler 
om å reversere reformasjonen.  
 
 

”Sin kirke som den ene og eneste” 
 
Hva konsilet mener med ”sin Kirke som den ene og eneste”, kommer tydelig frem i resten av 
dekretet. Det dreier seg som sagt ikke om å opprette én kirke av alle verdens troende. Den 
enheten som konsilet går inn for å arbeide mot, består utelukkende i at ikke-katolske troende 
blir ført inn i Den romersk-katolske kirke. Det handler om å gjenopprette den posisjon kirken 
hadde i tiden før reformasjonen. At dette er målsettingen, fremlegges åpent og direkte i 
Unitatis Redintegratio, noe vi nå skal se et par eksempler på.  
 
Etter å ha sitert enkelte bibelvers som handler om enhet mellom de kristne, omtaler 
konsilfedrene det de kaller den ene Jesu Kristi Kirke med blant annet disse ord: 
 

”For å sikre sin hellige Kirkes stabilitet overalt på jorden og til verdens ende, betrodde Kristus 
apostelkollegiet det oppdrag å lære, styre og helliggjøre. Blant dem igjen valgte han ut Peter, og han 
besluttet å bygge sin Kirke på Peter etter at denne hadde bekjent sin tro. Han lovet ham himmelrikets 
nøkler, og, etter å ha fått ham til å bekjenne sin kjærlighet, betrodde han ham alle sine får for at han 
skulle styrke dem i troen og røkte dem i fullkommen enhet, mens han selv, Kristus Jesus, i all evighet 
skulle forbli hovedhjørnestenen og våre sjelers hyrde. 
 
Det er Jesu Kristi vilje at folket skal vokse under Den Hellige Ånds innflytelse ved at apostlene og deres 
etterfølgere (nemlig biskopene med Peters etterfølger som overhode) trofast forkynner Evangeliet, 
meddeler sakramentene og styrer med kjærlighet. Dermed blir folkets enhet og fellesskap fullbyrdet i 
bekjennelsen av en felles tro, utøvelsen av en felles gudsdyrkelse og i en inderlig forståelse som mellom 
brødre i Guds familie. 



 
Som et løftet banner for folkene vandrer da Kirken, Guds ene hjord, fortrøstningsfullt mot sitt mål, det 
himmelske fedreland, og formidler fredens evangelium for hele menneskeheten.”28 

 
Den romersk-katolske kirke er utvetydig i sin lære om at den representerer Guds ene og eneste 
riktige Kirke på jorden. I sitatet over hevdes det at biskopene er apostlenes etterfølgere og 
derfor har fått makt til å forkynne, undervise og styre de andre troende, samt formidle 
sakramentene, som ifølge kirkens lære er nødvendig for medlemmenes frelse (jf. Etter 
reformasjonen i Del 6). Det hevdes videre at paven er etterfølger av disippelen Peter, som de 
mener ble utvalgt til å være kirkens grunnvoll og de troendes overhode.29 Denne læren, kjent 
som læren om apostolisk suksesjon, danner grunnlaget for Den romersk-katolske kirkes 
geistlige hierarki og for den makt de geistlige har over andre av kirkens medlemmer.  
 
Ifølge konsilerklæringen, som altså representerer kirkens offisielle syn, har de ikke-katolske 
kirkesamfunn også elementer som er sanne og riktige. Som eksempler nevnes Guds skrevne 
ord, nådens liv, troen, håpet og kjærligheten. Dette blir omtalt som Den Hellige Ånds gaver, 
som har sitt opphav i Kristus og som fører til ham. Samtidig hevdes det at disse gavene 
egentlig hører hjemme i Den romersk-katolske kirke. Deretter står det om de ikke-katolske 
samfunnene: 
 

”Dette betyr ikke at våre adskilte brødre – enten man nå betrakter dem enkeltvis eller som menigheter 
og kirkesamfunn – besitter den enhet som Jesus Kristus har villet gi alle dem som han føder på ny og 
skjenker sitt eget liv med det ene legeme og det nye liv som mål, den enhet som de hellige Skrifter og 
Kirkens ærverdige tradisjon bekjenner seg til. For den hele fylde av midler til frelse kan bare nåes ved 
Kristi katolske Kirke, den som er den universelle hjelp til frelsen. Vi tror nemlig at det er til 
apostelkollegiet alene, hvor Peter har forsete, at Herren har betrodd den nye pakts samtlige rikdommer, 
for at der skulle dannes et eneste Kristi legeme på jorden hvor alle som på en eller annen måte er 
knyttet til Guds folk, fullt ut skal innlemmes...”30 

 
Enheten oppstår, ifølge konsilerklæringen, ikke på grunn av enkelte fellestrekk mellom ulike 
kirkesamfunn, men ved at alle kristne ”fullt ut ... innlemmes” i Den romersk-katolske kirke.  
Det hjelper med andre ord ikke de andre kirkesamfunnene at de har elementer av det som Den 
romersk-katolske kirke mener er sannheten, slik som Bibelen, nåden, tro, håp og kjærlighet. 
Det hevdes derimot at ”den hele fylde av midler til frelse kan bare nåes ved Kristi katolske 
Kirke, den som er den universelle hjelp til frelsen”. Veien til frelse går altså kun gjennom 
denne ene kirken.  
 
 

Retningslinjer for det økumeniske arbeidet 
 
Når det i Unitatis Redintegratio snakkes om den økumeniske bevegelse, menes ”de tiltak og 
virksomheter som settes i verk for å fremme de kristnes enhet i samsvar med Kirkens behov og 
muligheter til enhver tid.”31 Av aktuelle tiltak som skal fremme slik enhet, omtaler 
dokumentet blant annet disse:32 
 

1. Å fjerne uttalelser, vurderinger og virksomheter som gir et uriktig syn på ikke-katolske 
kristne, og som dermed vanskeliggjør forholdet til dem. 

 
2. Meningsutveksling mellom ”vel forberedte eksperter” fra ulike kirkesamfunn, der den 

enkelte presenterer sitt kirkesamfunn og dets lære.  
 

3. Et nærmere samarbeid for å løse oppgaver til det felles beste. 



 
4. Felles bønn. 

 
5. Å be om tilgivelse for synder som skader enheten. 

 
Alt dette er tiltak, eller midler som kirken har besluttet at den vil bruke for å nå sitt mål om 
”enhet i den ene kirke”. Valget av tiltak skal tilpasses de behov og muligheter Kirken har til 
enhver tid. For eksempel vil en sterk eller populær kirke ha andre behov og muligheter enn en 
svak eller upopulær. Vi skal snart se nærmere på noen av tiltakene. 
 
Etter at enkelte av midlene er beskrevet, fortsetter dekretet med å vise til målet for kirkens 
økumeniske arbeid: 
 

”Når alt dette blir gjennomført med klokskap og tålmod av katolikkene under deres hyrdes oppsyn, 
bidrar det til større rettferdighet og sannhet, fred og samarbeid, brorskap og enighet. Og når 
hindringene for fullt kirkelig fellesskap således gradvis er blitt overvunnet, vil alle kristne en gang 
kunne møte hverandre i den samme nattverdsfeiringen og nå frem til den ene og udelte Kirkes enhet, 
den som Kristus fra først av har skjenket sin Kirke, som vi tror består urokkelig i den katolske kirke, og 
som vi håper vil vokse seg stadig sterkere helt til verdens ende.”33 

 
Nok en gang understrekes det at Den romersk-katolske kirke ser seg selv om Jesu ene Kirke, 
som de andre kristne må bli forenet med. Fjerning av uheldige uttalelser, tverrkirkelige 
meningsutvekslinger, felles bønn og nærmere samarbeid for å løse oppgaver av felles 
interesse skal ifølge kirkemøtet benyttes av katolikkene – under de geistliges kontroll (”under 
deres hyrdes oppsyn”) – for gradvis å skape slik enhet.  
 
I konsildekretet blir det også beskrevet en type fornyelse av kirken som blir sagt å være av 
”den største betydning for økumenismen”. Dette handler om de forandringer som til enhver 
tid må gjøres for å skape respekt for kirkens lære og for å fremme enhet. I dekretet heter det: 
 

”Enhver fornyelse av Kirken består vesentlig i en større troskap mot dens kall. Derfor er dette også 
utvilsomt drivkraften i bevegelsen mot enheten. Kirken, i den skikkelse som den vandrer i på jorden, er 
kalt av Kristus til stadig å foreta den reform som den til enhver tid har behov for i egenskap av 
menneskelig og jordisk institusjon. Viser det seg at enkelte punkter under visse omstendigheter blir 
utilstrekkelig respektert – enten det dreier seg om moral, disiplinære spørsmål, eller også den form 
læren blir formulert i (form som ikke skal forveksles med selve troens betrodde skatt) –, da må disse 
mangler på beste måte avhjelpes når tiden er inne.”34 

 
Dersom enkelte forhold i kirkens moral, disiplin eller doktrinelle formuleringer er til hinder 
for å skape enhet, er det ifølge kirkemøtet riktig å foreta forandringer på dette området. Det er 
ikke snakk om å forandre selve læren (”troens betrodde skatt”), men det kan for eksempel 
være nødvendig å endre den måten læren er formulert på (”den form læren blir formulert i”).  
 
En slik endring kan være med på å forklare hvorfor lutheranere og katolikker nå sier seg enige 
i grunnleggende sannheter om rettferdiggjørelsen (jf. Felleserklæringen om rettferdig-
gjørelseslæren). Det kan her være bruk av felles ord og uttrykk som ligger i bunn, og ikke en 
reell enighet. Den katolske læren er uforandret, slik vi så i Del 6. Men måten læren er 
formulert på, kan altså – med støtte fra Det annet vatikankonsil – endres for å skape den 
respekt som er nødvendig for å fremme kristen enhet. Dette tiltaket kan ikke sies å være annet 
enn vellykket. For å minne om pave Johannes Paul IIs ord da Felleserklæringen ble signert:  
 

”Dette er en hjørnestein på den kompliserte veien med å gjenoppbygge full enhet mellom de kristne.”35 
 



Tiltak som skal fremme enhet 
 
Vi skal nå se nærmere på noen av de midlene som ble omtalt ovenfor. Dette dreier seg altså 
om konkrete tiltak som Den romersk-katolske kirke offisielt sier at den vil benytte for å 
fremme kristen enhet, i betydningen av å forene andre kristne med seg selv.  
 
Dekretet oppfordrer til private og offentlige bønner for de kristnes enhet (tiltak 4). Når det 
gjelder økumeniske samlinger og bønner organisert for Kirkens enhet, er det ifølge konsilet 
”både tillatt og ønskelig at katolikker forener seg i bønnen med sine adskilte brødre. Slike 
felles bønner er nemlig et særlig effektivt middel til å oppnå enhetens nådegave...”36 I Del 8 
og Del 9 gis eksempler på hvordan dette tiltaket er blitt praktisert i den senere tid, og vi vil se 
hvordan det har bidratt til å fremme kirkens mål.  
 
Videre blir katolikkene bedt om å tilegne seg kunnskap om de andre kirkesamfunnenes lære, 
historie, gudstjenester, religionspsykologi og kultur. Konsilet anbefaler tverrkirkelige møter 
hvor kvalifiserte deltakere drøfter teologiske spørsmål (tiltak 2):  
 

”En slik dialog kan nemlig bringe frem i lyset den katolske Kirkes egentlige stilling og på samme tid 
blir de adskilte brødres sinn bedre kjent og vår tro klarere fremlagt.”37  

 
Når det gjelder å forklare den katolske tro, skal dette gjøres nøyaktig og på en måte og med et 
språk som ikke-katolikkene kan forstå (jf. sitatet om å forandre formuleringen av kirkens 
læresetninger for å skape nødvendig respekt for læren, se over). I Del 9 vil vi se hvordan blant 
annet tverrkirkelige møter og meningsutvekslinger er blitt benyttet i det økumeniske arbeidet.  
 
Også den betydning som samarbeid i viktige samfunnssaker har for å fremme kristen enhet 
(tiltak 3), blir understreket i konsilerklæringen: 
 

”...Et samarbeid mellom alle kristne gir de bånd som allerede knytter dem til hverandre, et levende 
uttrykk, og bringer Kristi, Tjenerens åsyn bedre frem i lyset. Dette samarbeid, som allerede er innledet i 
en rekke nasjoner, bør utvides mere og mere, især i de deler av verden hvor en rask sosial og teknisk 
utvikling pågår. Det gjelder å vurdere menneskeverdet rett, fremme fredsarbeidet, anvende Evangeliet i 
den sosiale sektor, støtte kunst og vitenskap i Kristi ånd, effektivt bekjempe vår tids plager, så som sult 
og andre ulykker, analfabetisme og nød, mangel på boliger eller urettferdig fordeling av rikdommene. 
Takket være et slikt samarbeid vil alle de som tror på Kristus, lettere kunne innse hvorledes de skal lære 
hverandre bedre å kjenne og få øke aktelse for hverandre, og dermed forberedes veien frem til de 
kristnes enhet.”38 

 
Her er det snakk om å bruke samarbeid på ikke-religiøse områder av stor samfunnsmessig 
interesse som et middel for å fremme enhet mellom de kristne. Det handler om høyt verdsatte 
saker som menneskeverd, fredsarbeid, kunst, vitenskap og bekjempelse av sult, ulykker, nød, 
analfabetisme, boligmangel og fattigdom. Ingen kan benekte at det her dreier seg om gode 
prosjekter. Men i denne sammenheng er det snakk om å bruke dem som midler for å fremme 
kirkens mål om enhet (”...dermed forberedes veien frem til de kristnes enhet”). De gode 
initiativene er altså ikke mål i seg selv, men midler for å nå et annet mål. Eksempler på 
økumeniske samarbeidsprosjekter vil bli omtalt i Del 9. 
 
I et eget, lite avsnitt blir det i konsildekretet oppfordret til ikke å benekte synder som skader 
enheten (tiltak 5). ”Derfor,” står det videre, ”ber også vi i ydmykhet Gud og våre adskilte 
brødre om tilgivelse, som og vi forlater våre skyldnere.”39 Allerede under åpningen av Det 
annet vatikankonsil gjorde kirken bruk av dette middelet, idet pave Paul VI ba de 
”protestantiske brødre” om tilgivelse for den skyld Den romersk-katolske kirke måtte ha i 



kirkesplittelsen. I brevet Ut unum sint fra 1995 sluttet også Johannes Paul II seg til Paul VIs 
bønn om tilgivelse (se Ut unum sint, Del 8)40. 
 
Den 7. desember 1965, dagen før Det annet vatikankonsil ble avsluttet, ble en katolsk-
ortodoks felleserklæring lest opp av pave Paul VI på et offentlig møte i Roma. Samtidig ble 
erklæringen lest opp av den ortodokse patriarken Athenagoras I under en seremoni i Istanbul. 
I erklæringen uttrykte de begge et ønske om enhet, og de uttrykte anger over ord og 
handlinger knyttet til delingen av kirken i 105441. De gjensidige bannlysningene fra fortiden 
ble beklaget og trukket tilbake. Deretter sa de: 
 

”...Pave Paul VI og patriark Athenagoras I ... er klar over at denne gestus av rettferdighet og gjensidig 
tilgivelse ikke er tilstrekkelig til å gjøre slutt på gamle og nyere ulikheter mellom Den romersk-katolske 
kirke og Den ortodokse kirke. 
 
Gjennom Den Hellige Ånds virke vil disse ulikhetene bli overvunnet ved at hjerter renses, ved anger 
over historiske feil og ved en effektiv beslutning om å finne en felles forståelse og et felles uttrykk for 
apostlenes tro og de krav den stiller. De håper likevel at denne handlingen vil behage Gud, som straks 
er rede til å tilgi oss når vi tilgir hverandre. De håper at hele den kristne verden, spesielt hele Den 
romersk-katolske kirke og Den ortodokse kirke, vil verdsette denne gestus som et uttrykk for et oppriktig 
felles ønske om forsoning, og som en invitasjon til å gjennomføre, med en ånd av tillit, aktelse og 
gjensidig kjærlighet, den dialog som med Guds hjelp vil føre dem sammen igjen, til sjelers beste og 
Guds rikes komme, i det fullstendige samfunn av tro, broderlig enighet og sakramentale liv som var 
mellom dem de første tusen år av kirkens historie.”42 

 
 

”Renselse av minnet” 
 
Opp gjennom historien er det svært sjelden at paver, biskoper eller konsiler åpent har erkjent 
forseelser eller misbruk de selv har vært skyldige i. Et slags unntak er pave Hadrian VI (1522-
1523)43, som under riksdagen i Nürnberg i 1922 offentlig innrømmet at den romerske kurie 
var skyldig i misbruk og løgn som hadde skapt problemer for kirken. Hadrian VI ønsket 
reform, men ba ikke om tilgivelse. Pave Paul VI (se over) var den første som ba om tilgivelse 
fra Gud og samtiden for forseelser kirken hadde begått i fortiden. Senere har pave Johannes 
Paul II gjort det samme en rekke ganger. I boka When a Pope Asks for Forgiveness viser den 
italienske journalisten Luigi Accattoli44 at Johannes Paul II offentlig har innrømmet kirkens 
skyld 94 ganger, blant annet i forhold til synder som har skadet kirkens enhet, bruk av vold 
(f.eks. i inkvisisjonen) og upassende metoder under misjonering, synd mot jødene, synd mot 
kvinners verdighet og synd mot menneskets grunnleggende rettigheter. 
 
I desember 1999, litt over en måned etter signeringen av Felleserklæringen om 
rettferdiggjørelseslæren (jf. Joint Declaration), publiserte Den internasjonale teologiske 
kommisjon45 et dokument kalt Memory and Reconciliation: The Church and the Faults of the 
Past (”Minne og forsoning: Kirken og fortidens forseelser”). Anledningen var feiringen av 
jubileumsåret 2000. Som vi så i Del 6 ble avlaten beskrevet som ”ett av jubileets 
grunnleggende elementer”. Et annet viktig element var det paven kalte ”renselse av 
minnet”46. Renselsen av den personlige og den kollektive samvittighet fra den negative arven 
etter fortidens forseelser, var ment å bidra til å fremme dialog og forsoning med kirken. ”En 
slik prosess kan ha betydelig virkning på nåtiden, nettopp fordi konsekvensene av fortidens 
forseelser stadig er merkbare og kan vedvare som spenninger i nåtiden,”47 het det i 
dokumentet fra Den internasjonale teologiske kommisjon. Det ble også sagt:  
 



”Med henblikk på økumenikken kan hensikten med kirkelige botshandlinger ikke være annet enn den 
enhet Herren ønsker. Det håpes derfor at de vil bli utført gjensidig, skjønt profetiske gestuser til tider 
kan kreve et ensidig og helt ufortjent initiativ.”48 

 
Den internasjonale teologiske kommisjon fikk i anledning jubileet i oppgave å klargjøre 
årsakene til, betingelsene for og effekten av at kirken skulle be om tilgivelse, samt hvordan 
det skulle gjøres (av hvem, til hvem, etc.). Resultatet var det omtalte dokumentet. Her 
forklares det blant annet hvorfor paven, som kirkens overhode, kan be om tilgivelse til 
mennesker som lever i dag for synder som ble begått flere hundre år tilbake i tid. Det vises til 
at kirken er hellig, men samtidig rommer syndere og derfor har et stadig behov for renselse og 
fornyelse. Som en følge av de helliges samfunn (jf. Stedfortredende soning i Del 1), kan 
kirken ta på seg både gavene, fortjenestene og feilene til alle sine medlemmer, både i fortid og 
nåtid. Kirken blir i dokumentet fremstilt som en ”syndebærer” på liknende måte som Jesus: 
 

”Kirken, som omfavner sine sønner og døtre fra fortiden og nåtiden i et virkelig og dypt samfunn, er 
den eneste Nådens Mor som også tar på seg byrden av fortidens forseelser for å rense minnet og leve ut 
fornyelsen av hjerte og liv i henhold til Herrens vilje. Hun [kirken] er i stand til å gjøre dette likesom 
Jesus Kristus, som hun gjennom historien er det mystiske legemet til, en gang for alle har tatt på seg 
verdens synder.”49  
 
”’...Selv om hun er hellig på grunn av sin innlemmelse i Kristus, blir Kirken aldri trett av å gjøre bot. 
Overfor Gud og mennesker har hun alltid anerkjent sine syndige sønner og døtre som sine egne.’ (ref.). 
Disse ord fra Johannes Paul II understreker hvordan Kirken blir berørt av sine barns synd. Hun er 
hellig fordi hun ble gjort slik av Faderen gjennom ofringen av Sønnen og Den Hellige Ånds gave. Hun 
er også på et vis en synder, idet hun virkelig tar på seg selv synden til dem hun har født gjennom 
Dåpen. Dette er på liknende vis som Jesus Kristus tok på seg verdens synd...”50  
 
”...Kirken kan på sin side, som en sann Mor, ikke annet enn å bli såret av syndene til sine barn av i går 
og i dag, idet hun alltid fortsetter å elske dem, helt til det punkt der hun gjør seg selv ansvarlig for alle 
tider for den byrden som deres synder har skapt. (...) I denne betydning regner Kirken seg som hellig i 
sine helgener. Mens hun gleder seg over denne helligheten og vet om dens fordeler, bekjenner hun seg 
ikke desto mindre som en synder, ikke som et subjekt som synder, men derimot gjennom å ta på seg 
byrden av sine barns feil i moderlig solidaritet, for å samarbeide med å overvinne dem gjennom bot og 
fornyelse av livet. Av denne grunn anser Kirken det som sin plikt ”å uttrykke dyp anger over svakheten 
til så mange av sine sønner og døtre som har tilflekket hennes ansikt og hindret henne fra fullt ut å 
gjenspeile bildet til sin korsfestede Herre...””51 

 
Dette er det teologiske grunnlaget for at Den romersk-katolske kirke offisielt så mange ganger 
har bekjent og beklaget fortidens synder. Det finnes mange utsagn fra kirken om at Jesus har 
tatt på seg verdens synder og er dens eneste Frelser. Men kirken sier også, slik vi så i Del 1 og 
Del 6, at Gud likevel ikke tilgir all synd, men at det stadig gjenstår synd som mennesker – 
som allerede er blitt erklært tilgitt – må sone for, enten her i livet eller i skjærsilden. Kirken 
fremstiller så seg selv som ”frelser” fra denne straff og lidelse, idet den hevder den er 
forvalter av avlatens gave (som altså reduserer den timelige straffen). I sitatene over ser vi 
også hvordan kirken fremstiller seg selv som ”syndebærer”, og på den måten overtar enda 
mer av Jesu rolle (jf. Jes. 53, 5-6; Gal. 3, 13; Hebr. 10, 10-14). Kirken hevder også at det er 
den som gjennom dåpen har født de troende til et nytt liv – hvilket i Bibelen fremstilles som 
Den Hellige Ånds rolle (jf. Joh. 3, 3-8; Rom. 8, 13-15; 1. Kor. 6, 11). Særlig dette sitatet viser 
hvordan kirken forsøker å overta begge disse rollene: 
 

”...idet hun virkelig tar på seg selv synden til dem hun har født gjennom Dåpen. Dette er på liknende vis 
som Jesus Kristus tok på seg verdens synd...” 

 
Ordlyden i det aktuelle dokumentet er forøvrig interessant på flere måter. Kirken fremstiller 
seg selv som en mor (”Moderkirken”) som i barmhjertighet og solidaritet har tatt på seg 



syndene til sine medlemmer fra fortiden og nåtiden. I tillegg til å fremstille kirken som en 
”syndebærer”, viser disse sitatene at kirken fortsatt legger skylden på de enkelte medlemmer 
som har begått syndene. Det er helt i samsvar med Bibelens prinsipper for synd og skyld at 
det er det mennesket som har begått en synd, som også er skyldig for den (jf. Esek. 18, 2-20). 
Men utsagnene ovenfor viser at kirken som institusjon ikke tar ansvar for den urett som er 
begått i fortiden. Den kaller seg skyldig kun fordi den ”i barmhjertighet og solidaritet” har 
valgt å ta på seg synden til sine barn (”hun gjør seg selv ansvarlig for alle tider for den 
byrden som deres synder har skapt”; ”anger over svakheten til så mange av sine sønner og 
døtre som har tilflekket hennes ansikt”). 
 
Den 31. mars 2000, første søndag i pinsen, ble feiret som en tilgivelsens dag (”Day of 
Pardon”). Pave Johannes Paul II forrettet nattverd med kardinalene i St.Peterskirken, og ba 
samtidig til Gud om tilgivelse for splittelsen som hadde oppstått mellom de kristne, for vold i 
misjonens tjeneste og fiendtlige holdninger mot andre religioner. Han ba også om tilgivelse 
for det ansvar dagens kristne har for ateismens eksistens, religiøs likegyldighet, verdslighet, 
etisk relativisme, brudd på livets rett (abort) og manglende hjelp til de fattige. I presenta-
sjonen av feiringen ble det sagt at bekjennelsene verken ville dømme eller navngi de som 
hadde syndet, men i stedet rettes mot objektive historiske feil. Videre ble det sagt:  
 

”Bekjennelsene finner sted i konteksten av solidaritet med syndere: nåtidens døpte er bevisst sin tilknytning 
til fortidens døpte. De tidligere tiders kristne blir ikke dømt, heller ikke blir formildende omstendigheter 
oversett, men anger blir uttrykt og de begåtte ondene blir bekjent idet vi tar på oss forseelsene til dem som 
har gått foran oss.”52 

 
Ved å knytte bekjennelsen av syndene til liturgien (dvs. nattverdsfeiringen), ønsket paven å 
vise at handlingens mål var ”renselsen av minnet og forsoning mellom kristne og mellom 
Kirken og menneskeheten”. I tillegg skulle handlingen bidra til ”endring av mentalitet og 
visse holdninger i Kirken”53. Den romersk-katolske kirke har ikke forsøkt å skjule at den ved 
sin offentlige bekjennelse av fortidens synder egentlig bare gjorde bruk av ett av de midlene 
som Det annet vatikankonsil mente ville fremme foreningen med ”den ene kirke”. I 
presentasjonen av ”Day of Pardon” sier de det rett ut: 
 
 ”Bekjennelsen av synder er et middel for å fremme dialog, forsoning og fred.”54 
 
 
 

Johannes Paul II - i forbindelse med jubileumsåret 2000 
 
“For å rense vårt blikk så vi kan betrakte mysteriet, har dette jubileumsåret vært sterkt preget av en anmodning 
om tilgivelse. Dette gjelder ikke bare enkeltindivider, som har gransket sine liv for å kunne be om nåde og oppnå 
avlatens spesielle gave, men hele Kirken, som har besluttet å tilbakekalle utroskapen til så mange av sine barn 
opp gjennom historien, utroskap som har kastet skygge over hennes ansikt som Kristi Brud.”55 
 

 
  
 
 

Det annet vatikankonsil (1962-65) 
 
 Bakgrunn: I januar 1959 ble det kunngjort at pave Johannes XXIII (1958-63) ville sammenkalle alle verdens biskoper 

til et kirkemøte i Vatikanet. Dette skulle bli det 21. økumeniske konsilet i kirkens historie. Det første vatikankonsil 
(1869-70) var på grunn av den tysk-franske krigen i 1870 aldri blitt avsluttet. Enkelte saker var derfor ikke blitt 
behandlet. I tillegg hadde kirken et ønske om indre fornyelse og modernisering.  

 



 Deltakere: På konsilsamlingene deltok over 2100 konsilfedre (dvs. biskoper og mannlige ordensledere) fra forskjellige 
land. I tillegg deltok teologiske eksperter (lat. periti), samt 17 ortodokse og protestantiske observatører. Blant kirkens 
egne deltakere var (minst) fire fremtidige paver: kardinal Giovanni Battista Montini (Paul VI), biskop Albino Luciani 
(Johannes Paul I), biskop Karol Wojtyla (Johannes Paul II) og pater Joseph Ratzinger (Benedikt XVI). 

  
 Gjennomføring: Konsilet ble avholdt i fire perioder – én under pave Johannes XXIII (11.okt.-8.des. 1962) og de øvrige 

under hans etterfølger, pave Paul VI (29.sept.-4.des. 1963; 14.sept.-21.nov. 1964; 14.sept.-8.des. 1965) – dvs. hver høst i 
fire påfølgende år. På den første sammenkomsten valgte kirkefedrene medlemmer til ti kommisjoner, som skulle utføre 
det meste av konsilets arbeid. I tiden mellom de fire periodene forberedte disse forslag til konsildokumenter og 
bearbeidet dem ut ifra konsildeltakernes tilbakemeldinger.  

 
 Hensikt: Ved åpningen av konsilets andre periode, oppgav pave Paul VI fire mål med konsilet: 1) Definere kirkens 

natur og biskopenes rolle. 2) Fornye kirken. 3) Gjenopprette enheten mellom de kristne. 4) Innlede dialog med samtiden. 
 
 Dokumenter: 16 viktige dokumenter ble vedtatt av konsilfedrene med pavens tilslutning. Disse dokumentene ble 

dermed en del av kirkens offisielle lære. Herav var fire konstitusjoner56:  Lumen Gentium (dogmatisk konstitusjon 
om kirken)  Dei Verbum (dogmatisk konstitusjon om den guddommelige åpenbaring)  Sacrosanctum Concilium 
(konstitusjon om den hellige liturgien)  Gaudium et Spes (pastoral konstitusjon om kirken i den moderne verden); ni 
dekreter:  Perfectae Caritatis (om tilpasning og fornyelse av det religiøse liv)  Opatam Totius (om prestelig 
opplæring)  Presbyterorum Ordinis (om prestens embete og liv)  Apostolicam Actuositatem (om lekfolkets 
apostolat, eller utsendelse)  Christus Dominus  (om biskopens pastorale tjeneste i kirken)  Unitatis Redintegratio 
(om økumeni)  Orientalium Ecclesiarum (om de katolske kirkene av den østlige ritus)  Ad Gentes (om kirkens 
misjonsaktivitet)  Inter Mirifica (om midler for sosial kommunikasjon); og tre erklæringer:  Dignitatis Humanae 
(om religionsfrihet)  Nostra Aetate (om kirkens forhold til ikke-kristne religioner)  Gravissimum Educationis (om 
kristen utdanning).    

 
 Relaterte handlinger som skulle videreføre konsilets arbeid:  

- Den katolsk-ortodokse felleserklæringen i 1965 (se egen omtale under Tiltak som skal fremme enhet, over)  
- Utlysningen av et jubileum fra 1. januar til 26. mai 1966 for å oppfordre alle katolikker til å studere, akseptere og følge 

opp konsilets vedtak.   
- Publiseringen av Indulgentarium doctrina i 1967 (se Del 6)  
- Den hellige kongregasjon for det hellige officium (lat. Sanctum Officum, eng. Holy Office), før 1908 kjent som 

Inkvisisjonen, ble omorganisert og fikk nytt navn: Kongregasjonen for troslære (1965). Kongregasjonen skulle fremme og 
beskytte katolsk tro og morallære.  

- Opprettelse av forskjellige kommisjoner og permanente sekretariater, slik som Sekretariatet for fremme av kristen 
enhet i 1960 (omdøpt til Det pavelig råd for fremme av kristen enhet i 1988), Det pavelige sekretariat for ikke-kristne (fra 
1988 kalt Det pavelige råd for fremme av interreligiøs dialog) og Det pavelige sekretariat for ikke-troende fra 1969 (senere 
kalt Det pavelige råd for dialog med ikke-troende, og fra 1993 innlemmet i Det pavelige råd for kulturen).   

- Utgivelsen av Den katolske katekisme på fransk i 1992 og på latin i 1997. I katekismen beskrives katolsk lære og 
praksis. Den latinske utgaven regnes som normativ (dvs. gyldig alltid og for alle). Pave Johannes Paul II beskrev i 2002 
katekismen som en av konsilets viktigste frukter.  

 

 
  
 

Lumen Gentium 
 
Et annet sentralt tema som ble drøftet på Det annet vatikankonsil, var kirkens syn på seg selv. 
Det første vatikankonsil (1869-70) var aldri blitt fullført på grunn av den tysk-franske krigen 
som brøt ut i 1870. Kirkebegrepet var derfor ikke blitt behandlet. En annen grunn til at temaet 
nå stod i fokus, var ønsket om tilnærming til ikke-katolske kirkesamfunn. For at de økumen-
iske samtalene skulle bidra til å skape enhet, anså kirken det som nødvendig å kunne gi en 
klar redegjørelse for sitt syn på seg selv.  
 
Tidligere hadde fokuset vært på kirken som organisasjon. I det 20. århundre, og spesielt etter 
andre verdenskrig, var det mange som ønsket å fremheve kirken som et fellesskap. Dette 
inkluderte betrakningene om kirken som Kristi mystiske legeme og som en realisering av de 
helliges samfunn. 
 
Den 21. november 1964 ble konstitusjonen Lumen Gentium (”Folkenes lys”), også kalt De 
Ecclesia (”Kirken”), vedtatt av konsilfedrene og stadfestet av pave Paul VI. Dokumentet 



består av åtte kapitler, og omtaler blant annet temaer som kirkens mysterium, Guds folk, 
bispeembetet, lekfolket, ordensfolket og jomfru Maria. 
 
I kapittel 1, som handler om Kirkens mysterium, rettes fokuset først mot Jesu ønske om å 
samle sine etterfølgere i én kirke. Ulike betegnelser blir så brukt for å beskrive kirken, slik 
som ”Kristi rike [på jorden]”, ”fårestien”, ”Guds åker”, ”Guds bygning”, ”det Jerusalem 
som er i det høye”, ”det uplettede lams brud” og ”vår mor” 57. I dokumentet beskrives kirken 
også som ”Jesu legeme” og som ”frelsens universelle sakrament”58. Hva som menes med 
begrepet ”kirken” i denne konstitusjonen, kommer tydelig frem, noe vi kan se blant annet fra 
følgende sitat: 
 

”Dette er Kristi ene Kirke, som vi i vårt Credo59 bekjenner som én, hellig, katolsk60 og apostolisk61, som 
vår Frelser etter sin oppstandelse overlot til Peter som dens hyrde (...). Han betrodde Kirken til ham og 
de øvrige apostler for at de skulle utbre og styre den (...), og han bygget den opp for all fremtid som en 
”sannhetens søyle og grunnvoll” (...). Denne Kirke, stiftet og ordnet i vår verden som et samfunn, finnes 
i den katolske Kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion62 med ham.”63 

 
Videre legges det til at det også finnes elementer av ”hellighet og sannhet” utenfor Den 
romersk-katolske kirke, men at disse egentlig er kirkens ”særegne gaver” og derfor ”trekker i 
retning av den katolske enhet”64. På samme måte som i Unitatis redintegratio, blir det i 
Lumen Gentium understreket at det kun er gjennom Den romersk-katolske kirke at de troende 
kan bli forenet med Kristus. De som står utenfor kirken, står dermed også utenfor Kristus. 
Følgende sitat fra kapittel 2, som omhandler Guds folk, gir en god illustrasjon av kirkens lære 
på dette punktet: 
 

”Det er altså først til katolikkene kirkemøtet henvender seg. Med støtte i Den hellige skrift og i 
Tradisjonen, lærer det at Kirken, i den skikkelsen den vandrer i her på jorden, er nødvendig for frelsen. 
For Kristus alene er Midleren og veien til frelse, og han blir nærværende for oss i sitt legeme som er 
Kirken. Ved uttrykkelig å påpeke nødvendigheten av troen og dåpen (...) har han samtidig fastslått 
Kirkens nødvendighet, for gjennom dåpen trer menneskene inn i Kirken som gjennom en port. Derfor 
skulle de mennesker ikke kunne frelses som til tross for sin viten om at den katolske Kirke er grunnlagt 
av Gud ved Jesus Kristus som nødvendig, allikevel har nektet å tre inn i den eller å vedbli i den.  
 
Fullstendig innlemmet i Kirkens samfunn blir de som med Kristi Ånd boende i seg, tar imot hele Kirkens 
ordning og alle de frelsesmidler som er nedlagt i den, de som innenfor dens synlige samfunn forenes 
med Kristus – han som styrer den gjennom paven og biskopene – ved disse bånd: trosbekjennelse, 
sakramenter, kirkelig forvaltning og fellesskap.”65 

 
I konstitusjonen, som altså representerer Den romersk-katolske kirkes offisielle standpunkt, 
fastholdes læren om at den eneste vei til frelse går gjennom Den romersk-katolske kirke. Det 
sies rett ut at de som ikke vil slutte seg til dette kirkesamfunnet eller melder seg ut av det, ikke 
kan bli frelst. Å eie elementer av ”hellighet og sannhet” er heller ikke nok. Det anses som 
nødvendig å ta imot hele kirkens ordning og de midler den mener er nødvendig for frelsen, 
slik som den katolske trosbekjennelsen, kirkens sakramenter, den kirkelige forvaltningen og 
fellesskapet i kirken.  
 
Ifølge konstitusjonen blir de troende forenet med Jesus gjennom sakramentene og får da del i 
hans liv. Gjennom dåpssakramentet blir de medlemmer av kirken, som også kalles ”Jesu leg-
eme”. I nattverdssakramentet får de ”virkelig del i Herrens legeme” (jf. Del 6) og blir forenet 
med ham og med hverandre66. Gjennom botssakramentet oppnår de både tilgivelse for sine 
synder og blir forsonet med kirken igjen. Også de øvrige sakramentene bidrar til foreningen 
med kirken. Derfor regnes sakramentene som helt nødvendig for frelsen: Uten sakramenter, 
ingen forening med kirken, og uten forening med kirken, ingen forening med Jesus. 



 
Kirkens medlemmer oppfordres i konstitusjonen til ”ivrig [å] lytte til Guds ord..., ofte delta i 
sakramentene, især eukaristien, og i de hellige mysterier, legge stadig vinn på bønnen, 
selvfornektelsen, en effektiv tjeneste av sine brødre og alt som godt er”67. Dette beskrives som 
veier og midler til hellighet: Hellighet er målet, deltakelse på gudstjeneste og i sakramenter, 
bønn og gode gjerninger er midlene. 
 
Konstitusjonen viser videre til at alle mennesker er kalt til å være Guds folk. Selv om de 
troende er spredt over hele verden, skal de være enige og ett. Det er likevel rom for ulikheter, 
både i form av embeter (biskoper, prester, lekfolk etc.) og i stand og livsstil (klosterliv, 
familieliv, etc.). Kirken i Roma, med paven som overhode, står riktignok over alle andre 
kirker, men ellers aksepteres lokale særtrekk. Kirken ser det som sin oppgave å samle alle 
verdens mennesker til ett, noe som i praksis innebærer å forene dem med kirken.  
 

”Selve den universalitet som pryder Guds folk er en gave fra Herren: Den skal anspore den katolske 
Kirke til stadig og effektiv innsats for å samle hele menneskeheten med alle dens rike muligheter under 
hodet, Kristus, i Åndens enhet.”68 

 
Enhetsfremmende tiltak vil derfor ikke bare rettes mot andre kristne, men også mot dem som 
tilhører andre religioner eller ingen religion i det hele tatt. 
 
 

Det kirkelige hierarkiet 
 
På Det første vatikankonsil, hvor litt over 700 biskoper deltok, var det blitt enighet om at de 
katolske biskopene i fellesskap med paven hadde øverste myndighet i kirken. Dette gjaldt 
enten de var samlet på et økumenisk kirkemøte eller de var spredt omkring i verden. Med 
unntak av pavens prerogativer69 og dogmet om hans ufeilbarlighet, ble imidlertid spørsmålet 
om de geistliges rolle aldri ferdigbehandlet. Kirkens hierarkiske struktur, og da med spesielt 
fokus på biskopenes myndighet, ble derfor drøftet videre på Det annet vatikankonsil. Dette 
temaet har fått et eget kapittel i Lumen Gentium (kap. 3). Dokumentet viser altså hva 
konsilfedrene – det vil si kirkens biskoper selv – til slutt ble enige om, og som paven deretter 
stadfestet. Her står det:  
 

”I samsvar med Det første Vatikankonsil lærer og erklærer dette hellige kirkemøte at Jesus Kristus, den 
evige hyrde, ved å sende ut apostlene slik som han selv var blitt sendt av Faderen (...), har bygget opp 
Kirken. Og han har villet at apostlenes etterfølgere, nemlig biskopene, skulle være Kirkens hyrder helt 
til verdens ende. For at selve episkopatet70 skulle være ett og udelt, har han dessuten gitt den hellige 
Peter ledelsen over de øvrige apostler og i hans person opprettet et varig og synlig prinsipp og 
fundament for troens enhet og for fellesskapet. Kirkemøtet bekrefter som trossannhet for alle denne lære 
om den romerske biskop, om opprinnelsen, varigheten, gyldigheten og naturen av hans overhøyhet, 
samt hans ufeilbarlige læreembede. Og i fortsettelsen av denne linje, akter kirkemøtet å bekjenne og 
erklære for all verden, læren om biskopene, apostlenes etterfølgere, som, sammen med Peters 
etterfølger, Kristi stedfortreder og hele den synlige Kirkes overhode, forvalter den levende Guds hus.”71 

  
Dette er Den romersk-katolske kirkes offentlige bekjennelse og erklæring i det 20. århundre: 
Alle verdens kristne – eller egentlig alle verdens mennesker – skal være underordnet paven 
(som blir kalt ”Peters etterfølger”, ”Kristi stedfortreder” og ”hele den synlige Kirkes 
overhode”) og biskopene (som kalles ”apostlenes etterfølgere”). Vatikankonsilet bekrefter 
kirkens lære om pavens ”overhøyhet” og ”hans ufeilbarlige læreembede” (jf. Etter 
reformasjonen i Del 6), og fastholder læren om kirkens geistlige hierarki. Under paven og 
biskopene står henholdsvis prester og diakoner. For å gjøre det klarere hva kirkens hierarkiske 



struktur innebærer, følger her en forenklet oversikt over de ulike embetene (sitatene som 
brukes er fra Lumen Gentium): 
 
 
 Paven (lat. papa = ”far”)  

 
Ifølge kirkens lære ble disippelen Peter utvalgt til å være kirkens grunnvoll og dens øverste leder. 
Paven, biskopen av Roma, blir regnet som Peters etterfølger, og blir i kraft av sitt embete betraktet som 
”Kristi stedfortreder” og ”hele Kirkens hyrde”. Han står derfor alltid fritt til å utøve ”den fulle, øverste 
og universelle myndighet” i kirken72. I kraft av sitt embete regnes paven som ufeilbarlig når han i 
definitive erklæringer forkynner læresetninger om tro og moral. Han trenger ingen øvrig godkjenning 
for slike erklæringer, og alle kirkens medlemmer plikter å følge dem. 

 
 
 Kardinaler (lat. cardo = ”hengsel” [som holder porten på plass])  

 
Kardinalene blir utnevnt av paven. Betingelsen er at personen først er bispeviet. I det kirkelige 
hierarkiet står kardinalene nest etter paven. Også blant kardinalene finnes det et hierarki. Øverst står 
kardinalbiskopene, som jobber fulltid i Vatikanets administrasjon. Deretter følger kardinalprester og 
kardinaldiakoner. Når en pave er død, er det kardinalenes oppgave å velge ny pave. Under Det annet 
vatikankonsil ble det bestemt at inntil 120 kardinaler kan delta ved pavevalget, og at kun de under 80 år 
har stemmerett. Kardinalene kan bære rød prestekjole eller sort prestekjole med røde silkeborder, samt 
rød kalott og silkebelte.   

 
 
 Biskopene (gr. episkopos = ”tilsynsmann, tilsynshavende”)  

 
Biskopene blir betraktet som apostlenes etterfølgere, og følgelig som ”kirkens hyrder”. De har en viktig 
stilling i kirken: ”De skal i Guds sted lede den hjord som de er hyrder for, i egenskap av lærere, prester 
og forvaltere.”73  Som lærere skal biskopene forkynne evangeliet. De regnes som ”autentiske lærere 
iført Kristi myndighet”, og kirkens medlemmer skal derfor lyde dem74. I seg selv eier den enkelte 
biskop ikke ufeilbarlighet, men når biskopene i fellesskap – f.eks. på et økumenisk konsil – blir enige 
om en definitiv avgjørelse om tro og moral, regnes deres lære som ufeilbarlig. Erklæringen må imidler-
tid ha pavens tilslutning for å være gyldig. Biskopene formidler sakramentene, deriblant ordinasjonen 
av prester. Biskopene er kun underordnet paven, og skal som ”Kristi stedfortredere og utsendinger” 
styre sine lokale kirker. Biskopene blir sagt å ha ”rett og plikt overfor Gud til å være lovgivere og 
dommere for sine underordnede, og til å ordne alt det som angår gudstjenesten og apostolatet”75 

 
 
 Prestene (gr. presbyter = ”eldste”)  

 
Menn som har vært diakoner, kan bli ordinert til prester av biskopene. Ordinasjonen regnes som én av 
kirkens syv sakramenter, og gir vedkommende et livsvarig presteembete. Prestene er underordnet 
biskopene og skal representere disse i sin lokale menighet. En av prestenes viktigste oppgaver er å gi 
nattverdssakramentet. De vil også foreta dåp, vielser og salving av syke, samt forkynne, lede 
gudstjenesten og bistå biskopene. Ordinerte prester kan ikke gifte seg. 

 
 
 Diakoner (gr. diakonos = ”tjener”)  

 
Menn kan ordineres til diakoner, eller tjenere i kirken, uten å være prest. Noen av disse er 
prestestudenter som siden skal ordineres som prester. Andre fortsetter å være diakoner livet ut. Gifte 
menn kan ordineres til diakoner, men ordinerte diakoner kan ikke gifte seg. Diakonene assisterer 
presten. De kan døpe og foreta vielser, samt lede gudstjenester, bønner og begravelser, undervise og 
lese Skriften for kirkens medlemmer, dele ut alterets sakrament og gi vandringsbrødet til døende. 

 



 
 Ordensfolk  

 
Med ordensfolk menes menn (ordensbrødre) og kvinner (ordenssøstre) som er medlemmer av katolske 
ordener eller klostersammenslutninger. Disse er forpliktet til et liv i lydighet, fattigdom og sølibat. 
Ordensfolket plikter å vise biskopene ære og lydighet. Paven kan, som kirkens overhode, frita 
ordenssamfunn og de enkelte medlemmene fra biskopens domsmyndighet, og selv bli deres 
overordnede dersom det tjener til kirkens beste. 

 
 
 Legfolk  

 
Alle medlemmer av Den romersk-katolske kirke som ikke tilhører presteskapet eller er medlem i de 
ordenssamfunn kirken har godkjent, betegnes som legfolk. Lekfolk kan ha ulike oppgaver i kirken, men 
står likevel nederst i hierarkiet. ”Som enhver annen kristen bør legmannen straks rette seg i kristen 
lydighet etter det som hyrdene i egenskap av Kristi representanter og som Kirkens lærere og ledere 
bestemmer...”76 

 
 
 

Pavens titler 
(fra Vatikanets offisielle årbok, 2006) 

 
Latin: 

 
Almea Urbis episcopus 
Vicarius Iesu Christi 

Successor Princeps apostolorum (Successor Petri) 
Catholicae Ecclesiae Summus Pontifex 

Primas Italiea 
Archiepiscopus Metropolita Provinciae Romanae 

Rex Status Ecclesiae 
Servus servorum Dei 

 
Norsk: 

 
Biskop av Roma 
Jesu Kristi vikar 

Apostelfyrsten Peters etterfølger 
Den universelle Kirkes øverste pontifex 

Italias primas 
Erkebiskop og metropolitt for den romerske provins 

Statsoverhode for Vatikanstaten 
Guds tjeneres tjener (fra 1969) 

 

 
 
 

Helgener og jomfru Marias betydning 
 
Den kirken som beskrives i Lumen Gentium, blir sagt å bestå av de kirkemedlemmer som 
ennå lever, de som befinner seg i skjærsilden, og de som allerede har kommet inn i himmelen 
(helgener). Om forholdet mellom disse står det: 
 

”Forbundet mellom dem som vandrer her nede og de av deres brødre som er hensovnet i Kristi fred, 
opphører ingenlunde, men styrkes tvert om, slik Kirken bestandig har trodd, ved at de deler de åndelige 
goder med hverandre. Fordi de salige [dvs. helgenene] er inderligere forenet med Kristus, befester de 
også sterkere hele Kirken i dens hellighet. De foredler den kultus som Kirken feirer på jorden, og bidrar 
til dens videre oppbygning (...). Fordi de har fått adgang til fedrelandet og er hos Herren, opphører de 
ikke å gå i forbønn for oss hos Faderen ved ham, med ham og i ham. De legger frem de fortjenester som 
de selv på jorden har ervervet ved den ene mellommann mellom Gud og mennesker, Kristus Jesus (...), 
når de har tjent Herren i alle ting og i sitt kjød utfylt det som ennå mangler i Kristi lidelser, for hans 
legeme, som er Kirken (...). Deres broderlige omsorg er av stor verdi for å avhjelpe vår skrøpelighet.”77 

 
I dette avsnittet, og også andre steder i dokumentet, vektlegges helgenenes rolle for kirken og 
dens hellighet. Det blir her hevdet at helgenene er mer forenet med Jesus enn andre 
mennesker, ettersom de – ifølge kirkens lære – allerede har sluppet inn i himmelen. Siden de 



også er forenet med resten av kirken – det vil si de kirkemedlemmer som fortsatt lever, samt 
dem som er i skjærsilden – vil helgenenes nære forhold til Jesus bidra til å gjøre hele kirken 
mer hellig og til å gjøre kirken bedre utrustet som frelsesvei. Det blir sagt at de går i forbønn 
for andre kirkemedlemmer og legger frem sine egne fortjenester for Faderen, slik at disse kan 
komme de andre troende til gode og avhjelpe deres skrøpelighet. Helgenenes fortjenester 
hevdes å utfylle det som mangler i Kristi lidelser. De er med andre ord en nødvendighet for 
kirken og dens medlemmer. Det Jesus har gjort for menneskeheten, anses altså ikke som 
tilstrekkelig. 
 
Når det gjelder foreningen mellom helgener, levende kirkemedlemmer og dem som renses i 
skjærsilden, sier konsilet at det viderefører den læren som ble vedtatt på kirkemøtene i Nikea 
(787), Firenze (1438-43) og Trento (1545-63). Konsilet slår fast at de troende bør lære å ha 
helgenene som forbilder, elske og ære dem, påkalle dem og søke forening med dem, samt 
søke hjelp og støtte fra deres forbønn78. Selv om kirken kommer med uttalelser om at Jesus er 
”den ene mellommann mellom Gud og mennesker” – noe Bibelen også sier at Han er (se 
f.eks. 1. Tim. 2, 5; Hebr. 7, 25-27) –, oppfordrer den samtidig sine medlemmer til å søke hjelp 
til frelse fra andre mellommenn (her: avdøde mennesker) – noe Bibelen sier man ikke skal 
gjøre (se f.eks. Sal. 118, 8-9; Jes. 8, 19; Jer. 17, 5-8). Den romersk-katolske kirke har i dag 
over 10 000 helgener. 
 
Enheten med helgenene blir sagt å komme til uttrykk når levende kirkemedlemmer i felles-
skap lovpriser Gud, særlig i liturgien79. I forbindelse med nattverdssakramentet står det: 
 

”... det er når vi bærer frem messeofferet at vi sterkest forenes med den himmelske kirkes gudsdyrkelse, 
idet vi, delaktige i de helliges samfunn, fremfor alt ærer minnet om den hederskronede, alltid rene 
jomfru Maria, men også om den salige Josef, de salige apostler og martyrer og alle helgener.” 

 
Nattverdshandlingen (messeofferet) hevdes å forene de levende kirkemedlemmene med de 
døde som sies å være i himmelen, på en sterkere måte enn noe annet. Det er her ikke minnet 
om Jesu stedfortredende død som står i sentrum, men minnet om jomfru Maria, Josef, 
apostlene, martyrene og alle helgenene som skal æres. Da Jesus innstiftet nattverden sa Han: 
”Gjør dette til minne om Meg.” (Luk. 22, 19). Den romersk-katolske kirke sier derimot at de 
med sin nattverdsfeiring ”fremfor alt ærer minnet om den hederskronede, alltid rene jomfru 
Maria, men også om den salige Josef, de salige apostler og martyrer og alle helgener”. 
 
Blant alle avdøde mennesker som blir sagt å befinne seg i himmelen, har jomfru Maria en 
særstilling. Hennes funksjon i frelsesplanen og menneskenes forpliktelser overfor henne 
omtales i et eget kapittel i Lumen Gentium (kap. 8). Her benevnes hun blant annet som ”Guds 
og Forløserens virkelige mor”, ”Faderens høyt elskede datter”, ”Den Hellige Ånds tempel”, 
”Guds mor”, ”Guds høyhellige mor”, ”den opphøyede Sions datter”, ”universets dronning” 
og”menneskenes mor”. Det blir hevdet at hun tok ”en enestående del i Frelserens verk” 
gjennom ”sin lydighet, sin tro, sitt håp og sin brennende kjærlighet”80. Slik ”medvirket hun 
til menneskenes frelse”, og var ikke bare ”et rent passivt redskap i Guds hånd”. Konsilet 
siterer kirkefaderen Irenaeus som sier om Maria: 
 
 ”Ved sin lydighet bidro hun til både sin egen og menneskeslektens frelse.”81 
 
Maria får stor ære i Den romersk-katolske kirke når det gjelder menneskehetens frelse. På 
grunn av hennes medvirkning og bidrag til frelsesverket, står det i konsildokumentet,”er hun 
vår mor i nådens verden”82. 
 



I konstitusjonen fra 1964 hevdes det at jomfru Maria legemlig ble tatt opp til himmelen og 
kronet som ”universets dronning”, opphøyet over alle andre skapninger i himmelen og på 
jorden. Hennes oppgave skulle nå være å gå i forbønn for menneskene for å bidra til deres 
frelse. Konsilet anbefaler de troende ”å støtte seg til denne moderlige hjelp, for alltid 
inderligere å forenes med sin Formidler og Frelser”83. Maria blir altså tildelt en svært viktig 
rolle i kirken og for menneskenes frelse.  
 
I sitatene under gis flere eksempler på hva konsilet slår fast om Marias rolle i kirken og 
hennes betydning for de troende, samt deres forpliktelser overfor henne: 
 

”...Derfor blir Maria påkalt i Kirken som de kristnes talsmann, deres hjelp, støtte og formidler.”84 
 
”Det er med rette at Kirken med særlig dyrkelse ærer Maria, som ved Guds nåde er blitt opphøyet nest 
etter Sønnen, over alle engler og mennesker, fordi hun er Guds høyhellige mor og har fått sin del i 
Kristi mysterier.”85 
 
”Kirkemøtet bekjenner uttrykkelig denne katolske lære, og samtidig oppfordrer det alle Kirkens barn til 
ivrig å fremme Mariadyrkelsen, især den liturgiske, å verdsette de andaktsformer og fromhetsøvelser til 
hennes ære som i tidenes løp er blitt anbefalt av Kirkens læreembede.”86 
 
”Måtte alle kristne rette sine inntrengende bønner til Guds mor, som også er menneskenes mor, om at 
hun, som bisto Kirkens førstegrøde med sin bønn, også nå, når hun er blitt opphøyet i himmelen over 
alle salige og engler, i alle de helliges samfunn skal gå i forbønn for oss hos sin Sønn, inntil alle 
folkeslag, enten de nå kaller seg kristne eller fremdeles er uvitende om sin Frelser, med glede samles i 
fred og enighet i Guds ene folk til den hellige og udelelige Treenighets ære.”87 

 
Maria blir også fremstilt som et bilde på kirken. Kirken blir dermed både ”mor” og ”jomfru”. 
Gjennom moderfunksjonen gir kirken ”det nye og uforgjengelige liv” til de troende gjennom 
forkynnelse og dåpssakramentet (jf. ”Renselse av minnet”). Som jomfru fremstiller kirken seg 
som ren og trofast mot sin brudgom (Jesus). Det hevdes at kirken i Maria har ”nådd frem til 
den fullkommenhet som gjør den fri for enhver plett eller rynke”88.  
 
  

Gaudium et Spes 
 
Lumen gentium regnes som ett av Det annet vatikankonsils to hoveddokumenter. Det andre er 
den pastorale konstitusjonen89 Gaudium et Spes (”Glede og håp”). Gaudium et Spes handler 
om Den romersk-katolske kirke i den moderne verden. Det sentrale poenget i dokumentet er 
at kirken og verden behøver hverandre. Konstitusjonen, som er konsilets lengste, ble vedtatt i 
desember 1965 med 2309 mot 75 stemmer. Innledningen til den norske utgaven fra 1966 er 
skrevet av pater Albert Raulin90. Hans sluttkommentar viser blant annet hvor stor betydning 
biskopenes og pavens beslutning har i Den romersk-katolske kirke: 
 

”Ingen katolikk vil drømme om å ta det lettvint med et så offisielt dokument. Her har vi et konsil som er 
lovlig samlet i Den Hellige Ånd, en tekst som paven høytidelig promulgerer i kraft av sitt embede. Man 
måtte være svært lite troende for å overse hva det innebærer. Men det særegne ved denne konsiltekst er 
at den også henvender seg til dem som ikke betrakter den med den katolske tros øyne, og at den 
oppfordrer hver enkelt til å reagere ut fra sine personlige erfaringer både med hensyn til troen og til 
verden.”91 

 
Gaudium et Spes henvender seg til alle mennesker, ikke bare til kirkens egne medlemmer. 
Hensikten er å forklare hvordan kirken betrakter sitt nærvær og sitt virke i den moderne 
verden. Målet er å igangsette dialog.  
 



Konstitusjonen har to hoveddeler. Den første handler om menneskeverdet, det menneskelige 
fellesskap og menneskenes virksomhet i verden. Konsilet minner om at Gud ønsker at alle 
mennesker skal være ett, at de skal danne en familie og være som brødre for hverandre. Det 
hevdes at Gud har skapt menneskene til å være forenet i et samfunn, og at Han ikke ønsket å 
frelse dem enkeltvis, men samlet som et folk. Denne foreningen skal da skje i Den romersk-
katolske kirke, som er ”den synlige forsamling og det åndelige fellesskap”92. Enheten i kirken 
blir videre sagt å styrke og fullbyrde menneskeslektens enhet. Siden kirken er universell – det 
vil si at den ikke er bundet til en bestemt kultur eller et politisk, økonomisk eller sosialt 
system – kan den fungere som ”et meget sterkt bånd mellom forskjellige menneskegrupper og 
nasjoner”93.  
 
I konstitusjonens annen del omtales aktuelle problemer i den moderne verden, relatert til 
ekteskap og familie, kulturens fremskritt, det sosiale og økonomiske liv, samt politikk. Det 
har skjedd store forandringer i samfunnet på ulike områder, og spørsmålet er hvordan kirken 
skal møte disse. Det legges relativt stor vekt på arbeid for å fremme fred i verden. Konsilet 
oppfordrer alle kristne til å ”forene seg med alle oppriktige fredselskende mennesker for å be 
for fred og bygge den opp”94. Katolikkene oppfordres videre til å samarbeide aktivt med 
andre kristne og ikke-kristne, og til å fremme samarbeid på tvers av landegrensene.  
 
Det hevdes at det er en forutsetning for å skape fred, at alt som setter menneskene opp mot 
hverandre og holder kriger gående, må fjernes. Eksempler på dette er økonomisk ulikhet, 
herskesyke, menneskeforakt og misunnelse. Det blir sagt at det er ”absolutt nødvendig å 
forbedre og styrke samarbeidet og samholdet mellom de internasjonale institusjoner, og 
stadig stimulere dannelsen av nye organisasjoner i fredens tjeneste”95. Det gis anerkjennelse 
til de internasjonale organisasjoner som allerede eksisterer, hvor kristne og ikke-kristne er 
forenet. Konsilet mener alle krefter må brukes i arbeidet for internasjonale avtaler som forbyr 
krig, og mener dette krever at det opprettes en verdensomfattende offentlig myndighet som 
alle anerkjenner, og som kan garantere sikkerhet og rettferdighet for alle. 
 
Om kirkens virksomme nærvær i det internasjonale fellesskapet, blir det sagt: 
 

”Når Kirken, tro mot sitt guddommelige oppdrag, forkynner Evangeliet og meddeler nådens rikdommer 
til alle mennesker, bidrar den også til å styrke freden i hele verden og til å sikre menneskenes og 
folkenes brorskap et solid fundament, nemlig kjennskapet til Guds og naturens lov. Derfor bør Kirken 
for all del være til stede i selve nasjonenes fellesskap, for å oppmuntre og tilskynde menneskene til å 
samarbeide. Og den skal være tilstede både ved sine offentlige organer og ved den fullstendige og 
oppriktige samarbeidsvilje som alle kristne bør ha, ledet av det eneste ønske om å være til hjelp for 
andre. Det vil bli lettere å nå frem til dette mål hvis de troende ... allerede i sitt eget miljø arbeider på å 
vekke interesse for et hjertelig samarbeide med det internasjonale fellesskap. Særlig de unge skal 
oppdras til det, i sin utdannelse både som kristne og som borgere [jf. World Youth Days].”96 

 
I konklusjonen understreker konsilet at dokumentets innhold er hentet fra kirkens lære, men er 
fremlagt for å hjelpe menneskene i den moderne verden til å ”se sin kallelse i alle dens 
dimensjoner” og til å ”søke et universelt og dypere begrunnet brorskap”, som kirken altså 
skal være det synlig tegn på97 . Om kirkens rolle og oppgave i verden heter det: 
 

”Kirken er reist som et tegn på det brorskap som gjør den oppriktige samtale mulig og livskraftig, fordi 
den har fått i oppdrag å opplyse hele verden med Evangeliets budskap og forene alle mennesker av 
enhver nasjon, rase eller kultur i den ene Ånd. Dette forutsetter at vi begynner med, innenfor selve 
Kirken, å fremme den innbyrdes aktelse, respekt og enighet, med anerkjennelse av enhver forsvarlig 
uensartethet. Dermed vil et mer fruktbart samkvem kunne opprettes mellom alle dem som samlet utgjør 
Guds folk: hyrder og andre kristne. Det som forener de troende, er jo sterkere enn det som skiller dem. 
Måtte regelen være: Enighet i det vesentlige, frihet i det uvisse, kjærlighet i ett og alt. 



 
Vi omfatter også i våre hengivne tanker de brødre som ennå ikke lever i fullt kirkelig samkvem med oss, 
og deres kirkesamfunn. Vi er knyttet til dem ved den felles bekjennelse av Faderen og Sønnen og Den 
Hellige Ånd, og ved kjærlighetens bånd, og vi glemmer ikke at de kristnes enhet i dag er ventet og 
ønsket selv av mange som ikke tror på Kristus. Jo større fremgang denne enhet vil gjøre i sannhet og 
kjærlighet..., jo mer vil den også kunne bli et løfte for hele verden om enhet og fred. La oss derfor 
forene våre krefter og finne frem til stadig bedre og mer effektive fremgangsmåter for i dag å nærme oss 
dette opphøyde mål. La oss ... bestrebe oss på et broderlig samarbeide for bedre å tjene menneskenes 
store familie som i Kristus Jesus er kalt til å danne en familie av Guds barn.”98 

 
 

Nostra Aetate 
 
Erklæringen Nostra Aetate (”I vår tid”) handler om kirkens forhold til ikke-kristne religioner. 
Erklæringen ble vedtatt av Det annet vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI den 28. 
oktober 1965. I forordet til den norske utgaven omtaler dr. Gregory Baum99 erklæringen som 
et av de mest bemerkelsesverdige dokumentene som ble vedtatt av konsilet, og han fortsetter: 
”Ingen kristen kirke har noensinne tidligere uttalt seg offisielt og høytidelig om de øvrige 
religioner.”100 Han viser til at det heller ikke i kirkens tradisjon har vært noen enstemmig 
oppfatning av dette temaet. 
 
I Nostra Aetate fremlegger konsilfedrene et syn på alle mennesker som brødre. De er alle 
skapt av den samme Gud, og Hans mål for dem er det samme, nemlig frelse og enhet. Selv om 
mennesker bekjenner seg til andre religioner, tilber andre guder og følger andre ritualer og 
tradisjoner, ønsker kirken å anerkjenne de positive verdiene som finnes i deres religioner. 
Kirken mener de andre religionenens læresetninger, regler og livsstil ofte reflekterer en stråle 
av Guds sannhet, og at Gud således kan virke gjennom dem for å lede mennesker til frelse og 
enhet i Kristus. Siden kirkens oppgave er å ”fremme enheten og kjærligheten mellom menne-
skene, og dessuten mellom folkeslagene”, vektlegger dokumentet det de har felles og det som 
leder til økt samhørighet.101 
 
Det er særlig forholdet til muslimer og jøder som er i fokus i erklæringen, men også 
hinduismen og buddhismen blir nevnt. Hva gjelder islam, omtales felles trekk i tilbedelse av 
den ene Gud, underkastelse under Guds vilje, anerkjennelse av Jesus (som profet), ærbødighet 
for jomfru Maria og gudsdyrking gjennom bønn, almisser og faste. Konsilet kommer så med 
følgende oppfordring: 
  

”Om det i tidenes løp har vært tallrike stridigheter og meget fiendskap mellom de kristne og muslimer, 
så oppfordrer dette hellige kirkemøtet alle til å glemme det som har vært, til oppriktig øve seg i 
gjensidig forståelse og til i fellesskap å forsvare og fremme den sosiale rettighet, de etiske verdier, 
freden og friheten for alle mennesker.”102 

 
I relasjonen til jødene legges stor vekt på den felles fedrearv som kristne og jøder har. 
Konsilet avviser at jødene bærer kollektiv skyld for Jesu død, og fordømmer og beklager ”det 
hat, de forfølgelser, de utslag av antisemittisme som er blitt rettet mot jødene, uansett hvilke 
tider de har funnet sted i og hvem som har vært deres opphavsmenn”.103 Konsilet anbefaler 
og går inn for å fremme en gjensidig forståelse og aktelse mellom jøder og kristne. Som de 
viktigste virkemidler for å få til dette, nevnes bibelske og teologiske studier og samtaler. 
 
De troende blir bedt om å behandle alle mennesker som brødre. Verken avstamning, hudfarge, 
sosial status eller religion skal gi grunnlag for diskriminering eller urett. Katolikkene opp-
fordres til å gå i dialog og opprette samarbeid med mennesker som tilhører andre religioner: 



 
Kirken oppfordrer altså sine barn til med klokskap og kjærlighet å ta opp samtalen og samarbeidet med 
tilhengere av andre religioner, for både å vidne om den kristne tro og livsholdning, og erkjenne, tjene 
og remme de åndelige, moralske, sosiale og kulturelle verdier som finnes hos de andre.104  

 
Vi vil i Del 8 og Del 9 se nærmere på effekten av de endringene som ble vedtatt på Det annet 
vatikankonsil når det gjelder tilnærmingen til andre kristne, mennesker fra andre religioner og 
verdenssamfunnet forøvrig. 
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FOTNOTER TIL DEL 7: 
                                                 
1 Det Lutherske Verdensforbund (LVF) er en sammenslutning av lutherske kirker fra hele verden, opprettet i 1947 for å koordinere kirke-
samfunnenes aktiviteter. I 2006 hadde forbundet 140 medlemskirker fra 78 land. I Norge er Den norske kirke og Den evangelisk lutherske 
frikirke (Frikirken) medlemmer. LVF tar seg av saker som er av medlemskirkenes felles interesse, slik som økumenisk arbeid og dialog, 
humanitære prosjekter og teologi. Hovedkvarteret ligger i Géneve, Sveits. Rådsmøter avholdes årlig, mens generalforsamling avholdes hvert 
sjette år, sist i 2010. Ny president ble da Munib Younan, en palestinsk biskop i Jerusalem, som forøvrig var eneste kandidat. Chilenske 
Martin Junge overtok som generalsekretær etter Ismael Noko, som da hadde hatt denne stillingen i 16 år (se også. fotnote nr. 5). 
2 Edward Idris Cassidy (f. 1924 i Sydney, Australia) ble presteviet i 1949 og utnevnt til titularbiskop i 1970. Han arbeidet som Vatikanets 
utsending i Kina, Bangladesh, Burma, Sør-Afrika og Nederland, før han i 1984 ble ”innenriksminister” i Vatikanet. I 1991 ble han utnevnt til 
kardinal. Cassidy var president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet fra desember 1989 til hans avskjedssøknad ble innvilget av 
pave Johannes Paul II i 2001. 
3 Det pavelige råd for fremme av kristen enhet ble opprettet av pave Johannes XXIII i 1960 som en del av forberedelsene til Det annet 
vatikankonsil. Rådet gikk da under navnet Sekretariatet for fremme av de kristnes enhet, og ble satt under ledelse av kardinal Augustin Bea, 
med Johannes Willebrands som sekretær (nestkommanderende). Sekretariatet hadde da som sin viktigste oppgave å invitere andre 
kirkesamfunn til å sende observatører til konsilet, samt å forberede enkelte dokumenter som skulle vedtas av konsilet (Unitatis redintegratio, 
Nostra aetae, Dignitatis humanae og Dei Verbum, sistnevnte sammen med Doktrinekommisjonen). I 1963 ble sekretariatet delt i to 
seksjoner, én for kontakt med ortodokse og orientalsk-ortodokse kirker, og én for kontakt med vestlige kirker. Etter Beas død i 1968 overtok 
kardinal Willebrands som president. I 1988 besluttet pave Johannes Paul II – i dokumentet Pastor Bonus (28.06.88) – å endre sekretariatets 
navn til Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, med virkning fra 1. mars 1989. Rådet ble heretter en del av den romerske kurie, dvs. 
kirkens sentrale administrasjon (se vedlegg 2). I 1989 overtok kardinal Edward Idris Cassidy ledelsen av rådet. Det var kardinal Cassidy som 
på vegne av Den romersk-katolske kirke signerte den katolsk-lutherske Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren 31. oktober 1999. Da 
Cassidy gikk av i 2001, overtok daværende sekretær, kardinal Walter Kaspar, presidentvervet. Siden 2002 har irske Brian Farrell vært 
sekretær, mens biskop Kurt Koch fra Sveits overtok som president i 2010. Rådet har ansvar for Den romersk-katolske kirkes økumeniske 
arbeid, og har også under seg Den hellige stols kommisjon for religiøse forbindelser med jødene. Walter Kasper har siden 1999 vært 
president i denne kommisjonen. 
4 Christian Krause  (f. 1940, Tyskland) er utdannet i Tyskland og USA, og har siden 1966 hatt ulike stillinger innen Det lutherske 
verdensforbund (LVF). I 1994 ble han valgt til biskop i den evangelisk-lutherske kirke i Brunswick, Tyskland. Krause var president i LVF 
fra 1997-2003. Han har senere fortsatt i viktige stillinger, blant annet som president i Luthersenteret i Wittenberg. I 2001 mottok biskop 
Krause en av den tyske stats største æresbevis (Grosses Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland, eng. the Large Starred 
Cross of Merit). Daværende president Johannes Rau (1999-2004) gav ham anerkjennelse for hans betydningsfulle bidrag til kirken og til den 
verdensomspennende økumeniske bevegelsen. 
5 Ishmael Noko (f. 1943, Rhodesia) tok sin teologiske utdanning i Sør-Afrika, og ble ordinert i 1972. Han har siden studert i Canada, og har 
undervist ved universiteter der og i Botswana. Siden 1982 har han arbeidet for Det lutherske verdensforbund i flyktningrelaterte saker. I 1994 
ble han utnevnt til generalsekretær i LVF, og han ble gjenvalgt i 2004 for en ny 7-årig periode, til 2010. I denne stillingen var han leder for 
LVFs hovedkvarter i Geneve, med en besetning på 70 personer fra 20 nasjoner. Han var også LVFs øverste leder for økumeni, og en av 
lederne for prosessen som resulterte i signeringen av Felleserklæringen i 1999. I tillegg var han ansvarlig for internasjonalt samarbeid med 
regjeringer og politiske ledere, og han har møtt en rekke statsledere. Noko har motatt flere æresbevis, blant annet Luther-prisen (Luther 
Award) i 1994. 
6 Sitatet er hentet fra artikkelen Striden om rettferdiggjørelse bilegges på historisk grunn, publisert på: 
http://www.katolsk.no/nyheter/1999/06/n99067g.htm  
7 Egen oversettelse. Hele uttalelsen fra Dr. Ishmael Noko (Press Statement on the occasion of the Signing Celebration of the Joint 
Declaration on the Doctrine of Justification, Augsburg, 29.10.99) kan leses på: 
http://www.lutheranworld.org/Special_Events/EN/noko29oe.pdf  
8 Egen oversettelse. ”Opposing interpretations and applications of the biblical message of justification were in the 16th century a principal 
cause of the division of the Western church and led as well to doctrinal condemnations. A common understanding of justification is therefore 
fundamental and indispensable to overdoming that division…” (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsn. 2, pkt.13). 
9 Egen oversettelse. “This is a corner stone for the complex road in the reconstruction of full unity among Christians.” (Fra artikkelen: 
Paven kommenterer undertegnelsen av felleserklæringer). 
10 Fra Joint Declaration on the Doctrine of Justification, by the Lutheran World Federation and the Catholic Church, punkt 1-6. Egen 
oversettelse.  
11 Egen oversettelse. ”The understanding of the doctrine of justification set forth in this Declaration shows that a consensus in basic truths of 
the doctrine of justification exists between Lutherans and Catholics. In light of this consensus the remaining differences of language, 
theological elaboration, and emphasis in the understanding of justification described in paras. 18-39 are acceptable. Therefore the Lutheran 
and the Catholic explications of justification are in their difference open to one another and do not destroy the consensus regarding the basic 
truths. / Thus the doctrinal condemnations of the 16th century, in so far as they relate to the doctrine of justification, appear in a new light: 
The teaching of the Lutheran churches presented in this Decleration does not fall under the condemnations from the Council of Trent. The 
condemnations in the Lutheran Confessions do not apply to the teaching of the Roman Catholic Church presented in this Declaration.” 
(Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsn. 5, pkt. 40-41). 
12 Egen oversettelse. “There is nothing in this agreement that is not in the Council of Trent or the Catholic tradition.” (Fra artikkelen: 
Konsilet i Trient sa det samme). 
13 Egen oversettelse. ”It could be said that it was a central issue in the situation that caused the division of the Western Church. Now, we and 
the Lutherans from all over the world, have been able to find a formula to express the same faith in the fundamental truth of justification, 
although we put the accent on different aspects.” (Fra artikkelen Kardinal Cassidy forklarer Felleserklæringens betydning).  
14 Om Josef Ratzinger, se avsnittet Ny pave – fortsatt arbeid for enhet i Del 9. 
15 Intervju med kardinal Ratzinger i det italienske magasinet 30 giorni, oversatt til norsk og gjengitt i artikkelen Kardinal Josef Ratzinger 
kommenterer felleserklæringen.  
16 Egen oversettelse. ”We are convinced that the consensus we have reached offers a solid basis for this clarification. The Lutheran churches 
and the Roman Catholic Church will continue to strive together to deepen this common understanding of justification and to make it bear 
fruit in the life and teaching of the churches. / We give thanks to the Lord for this decisive step forward on the way to overcoming the 
division of the church. We ask the Holy Spirit to lead us further toward that visible unity which is Christ’s will.” (Joint Declaration on the 
Doctrine of Justification, avsn. 5, pkt. 43-44). 
17 Sitatene som gjengis her er ufullstendige, men har til hensikt å vise hvordan uttalelsene fra felleserklæringen har en ordlyd som trolig de 
fleste protestanter vil kunne si seg enig i. For fullstendige sitater, samt enkle utdypinger av hva de to kirkesamfunnene mener eller ikke 
mener, henvises til selve dokumentet (se kildeliste). 



                                                                                                                                                         
18 Egen oversettelse. ”We confess together that all persons depend completely on the saving grace of God for their salvation...” (Joint 
Declaration on the Doctrine of Justification, avsnitt 4.1, pkt. 19). 
19 Egen oversettelse. ”…Justification takes place solely by God’s saving grace….” (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsnitt 
4.1, pkt. 19). 
20 Egen oversettelse. ”We confess together that God forgives sin by grace and at the same time frees human beings from sins enslaving 
power and imparts the gift of new life in Christ...” (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsnitt 4.2, pkt. 22). 
21 Egen oversettelse. ”We confess together that sinners are justified by faith in the saving action of God in Christ. … Such faith is active in 
love and thus the Christian cannot and should not remain without works. But whatever in the justified precedes or follows the free gift of 
faith is neither the basis of justification nor merits it.” (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsnitt 4.3, pkt. 25). 
22 Egen oversettelse. ”We confess together that persons are justified by faith in the gospel “apart from works prescribed by the law” (Rom. 
3:28).” (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, avsnitt 4.5, pkt. 31). 
23 Uttrykket Qui bono? er kjent fra en av Ciceros forsvarstaler, der det var et sentralt argument: Hvem tjener på det? Cicero (106-43 f.Kr.) 
var romersk politiker, jurist, taler og skribent.  
24 Den tyske jesuittpateren Augustin Bea (1881-1968) ble utnevnt til kardinal og medarbeider av pave Johannes XXIII i 1958. Han hadde 
tidligere vært skriftefar for pave Pius XII (1939-58). Bea var leder for Sekretariatet for fremme av de kristnes enhet fra det ble opprettet i 
1960 til sin død i 1968.  
25 John Willem Nicolaysen Gran (f.1920) konverterte til Den romersk-katolske kirke i 1941. Han ble presteviet i Wales i 1957, og var 
økonomisk administrator for cistercinerordenens Generalkurie i Roma fra 1960-63. Han ble bispeviet i 1963, og var fra 1964-83 biskop av 
Oslo. Gran deltok under Det annet vatikankonsil i andre til fjerde periode (1963-65). Her ble han utnevnt til medlem av Det pavelige 
sekretariat for kristen enhet (1963-70) og Det pavelige sekretariat for dialog med de ikke-troende (1965-84). Han var generalsekretær (1964-
72; 1985-89) og formann (1978-86) i Den nordiske bispekonferansen. (Kilde: http://www.katolsk.no/home/jwgran/).  
26 Fra forordet til den norske oversettelsen av Unitatis redintegration, av biskop John W. Gran (10.01.65). 
27 Fra innledningen til Unitatis redintegratio (norsk oversettelse fra 1965).  
28 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. I: Katolske prinsipper for det økumeniske arbeid, pkt. 2. 
29 Læren om at biskopene er apostlenes etterfølgere og derfor skal ha makt over resten av kirkens medlemmer, og at disippelen Peter – med 
pavene som hans etterfølgere – skulle være grunnvollen for kirken og dens leder, er ikke forenelig med Bibelens lære. Jesus sa ganske riktig 
til Peter at Han ville grunnlegge sin menighet på klippen (Matt. 16, 15-20), men dette (klippen) var et kjent bilde fra Det gamle testamentet 
på den eneste sanne Gud og på Frelseren. Dette var en bakgrunnskunnskap også Peter hadde da Jesus uttalte at Han ville bygge sin menighet 
på klippen, og Peter selv gjorde aldri krav på å være denne klippen eller å inneha en rolle som de senere paver kom til å ha i kirken. Da en 
romersk offiser falt ned foran Peters føtter for å tilbe, irettesatte Peter ham og sa: ”Stå opp! Jeg er selv bare et menneske,” (Apg. 10, 25). 
Dette er i sterk kontrast til den hyllest senere paver har mottatt – og i mange tilfeller også krevd – både fra vanlige folk og fra politiske 
ledere. I ett av sine brev omtaler Peter seg selv som ”en medeldste” – ikke som én som står over de andre – og han ber alle de eldste i de 
mange menighetene han skriver til, om å forholde seg til resten av menighetsmedlemmene på en måte som er ganske annerledes enn den som 
praktiseres i Den romersk-katolske kirke: ”De eldste blant dere formaner jeg, jeg som er en medeldste og et vitne om Kristi lidelser...: Vokt 
den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig skyld, men med iver, 
heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken...” (1. Pet. 5, 1-3). Praksisen i Den 
romersk-katolske kirke har vært mer av det første (som herskere) enn det siste (som forbilder). Bibelen lærer dessuten at Gud ikke har satt 
noe menneske – verken paver, prester eller helgener – til å være mellom Gud og menneskene. Kun Jesus har denne rollen. ”For det er én 
Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.” (1. Tim. 2, 5). Alle mennesker er like avhengige av Ham for å 
bli forsonet med Gud og bli frelst. ”Jeg er veien, sannheten og livet,” sa Jesus, ”ingen kommer til Faderen uten ved Meg.” (Apg. 14, 6). 
Paulus kaller Jesus for Klippen (1. Kor. 10, 4), og skriver at Han er grunnlaget for menigheten: ”Dere [de kristne i Efesos] er bygd opp på 
apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv er hovedhjørnesteinen.” (Ef. 2, 20). Gud har ikke bygd sin menighet på et 
menneske, men på Frelseren, Jesus Kristus. At biskopen av Roma noen hundre år senere kom til å hevde noe annet, kan ikke forandre på 
dette. ”For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.” (1. Kor. 3, 11). 
30 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. I: Katolske prinsipper for det økumeniske arbeid, pkt. 3. 
31 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. I: Katolske prinsipper for det økumeniske arbeid, pkt. 4. 
32 Nummereringen er tilfeldig og har til hensikt å skape oversikt. Tiltakene blir ikke nummerert i dokumentet. 
33 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. I: Katolske prinsipper for det økumeniske arbeid, pkt. 4. 
34 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. II: Økumenismen i praksis, pkt. 6. 
35 Se footnote nr. 9 
36 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. II: Økumenismen i praksis, pkt. 8. 
37 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. II: Økumenismen i praksis, pkt. 9. 
38 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. II: Økumenismen i praksis, pkt. 12. 
39 Fra Unitatis Redintegratio (norsk oversettelse fra 1965), kap. II: Økumenismen i praksis, pkt. 7. 
40 Ut unum sint, pkt. 88. 
41 Splittelsen mellom Den ortodokse kirke og Den romersk-katolske kirke i 1054 er kjent som det store skisma (gr. skhisma, ”deling, revne”). 
Splittelsen var et resultat av at kirkene i øst (med Konstantinopel/Istanbul som sentrum) og kirkene i vest (med biskopen i Roma som øverste 
leder) gjennom århundrene hadde beveget seg lenger og lenger fra hverandre. I 1054 ekskommuniserte pave Leo IX og patriarken av 
Konstantinopel, Mikael Kerularius, hverandre og hverandres medlemmer. Denne ekskommunikasjonen ble stående frem til den ble opphevet 
i 1965 i forbindelse med Det annet vatikankonsil. De ortodokse og de katolske kirkene har regnet hverandre som skismatiske, dvs. at de har 
den rette tro, men forvalter den på feil måte (i motsetning til kjettere, som anses å ha mistet sin rette tro). 
42 Egen oversettelse. På engelsk lyder teksten: ”Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I with his synod realize that this gesture of justice 
and mutual pardon is not sufficient to end both old and more recent differences between the Roman Catholic Church and the Orthodox 
Church. Through the action of the Holy Spirit those differences will be overcome through cleansing of hearts, through regret for historical 
wrongs, and through an efficacious determination to arrive at a common understanding and expression of the faith of the Apostles and its 
demands. They hope, nevertheless, that this act will be pleasing to God, who is prompt to pardon us when we pardon each other. They hope 
that the whole Christian world, especially the entire Roman Catholic Church and the Orthodox Church will appreciate this gesture as an 
expression of a sincere desire shared in common for reconciliation, and as an invitation to follow out in a spirit of trust, esteem and mutual 
charity the dialogue which, with Gods help, will lead to living together again, for the greater good of souls and the coming of the kingdom of 
God, in that full communion of faith, fraternal accord and sacramental life which existed among them during the first thousand years of the 
life of the Church.” (Joint Catholic-orthodox Declaration of his holiness pope Paul VI and the Ecumenical patriark Athenagoras I, pkt. 5, 
publisert 07.12.1965). 
43 Hadrian VI (Adrian VI) fra Utrecht i Nederland, var teolog og fra 1507 lærer for den senere  keiser Karl V. I 1517 ble han utnevnt til 
kardinal. Han styrte Catilla som regent i 1520-22 i Karl Vs fravær. Den 31. august 1522 ble han valgt til pave. Under riksdagen i Nürnberg i 



                                                                                                                                                         
desember samme år, innrømmet han feil innen kirken, som simoni og avlatshandel. Han ønsket reform av kirken, dog uten å forandre på 
kirkens lære. Han støttet erklæringen av Luther som kjetter og fredløs. På grunn av motstand fra kardinalene, oppnådde Hadrian VI lite med 
sine reformplaner. Han døde i sept. 1523. 
44 Luigi Accattoli har arbeidet som korrespondent  i Vatikanet for den italienske avisen Corriere della sera i over 16 år. Om boka se: 
http://www.dnu.org/news/lucker/feb99.html  
45 Den internasjonale teologiske kommisjon (the International Theological Commission) er en underavdeling til Troskongregasjonen 
(tidligere Inkvisisjonen og Den hellige kongregasjon for det hellige officium). Kommisjonen består av 30 teologer, utnevnt av paven for en 
periode på fem år. Prefekt (leder) for Troskongregasjonen leder også denne kommisjonen. Josef Ratzinger var medlem av kommisjonen fra 
den ble etablert i 1969, og var leder fra 1981 til han ble pave (Benedikt XVI) i 2005. 
46 eng. ”purification of memory” (referert i “Day of Pardon”, Homily, 12.03.00) 
47 Egen oversettelse. “Such a process can have significant effect on the present, precisely because the consequences of past faults still make 
themselves felt and can persist as tensions in the presents.” (Memory and Reconciliation: The Church and the Faults of the Past, 
Introduction) 
48 Egen oversettelse. ”With respect to ecumenism, the purpose of ecclesial acts of repentance can be none other than the unity desired by the 
Lord. Therefore, it is hoped that they will be carried out reciprocally, though at times prophetic gestures may call for a unilateral and 
absolutely gratuitous initiative.” (ibid, 6.3 The Implications for Dialogue and  Mission). 
49 Egen oversettelse. “The Church, which embraces her sons and daughters of the past and  of the present, in a real and  profound 
communion, is the sole Mother of Grace who takes upon herself also the weight of past faults in order to purify memory and to live the 
renewal of heart and life according to the will of the Lord. She is able to do this insofar as Christ Jesus, whose  mystical body extended 
throught history she is, has taken upon himself once and for all the sins of the world.” (ibid, introduction) 
50 Egen oversettelse. “”…Although she is holy because of  her incorporation into Christi, the Church does not tire of doing penance. Before 
God and man, she always acknowledges as her own her sinful sons and daughters.” (ref).These words of John Paul II emphasize how the 
Church is touched by the sin of  her children. She is holy in being made so by the Father through the sacrifice of the Son and the gift of the 
Spirit. She is also in a certain sense sinner, in really taking upon herself the sin of those whom she has generated in Baptism. This is 
analogous to the way Christ Jesus took on the sin of  the world…” (ibid, 3. Theological Foundations, intro) 
51 Egen oversettelse. “…The Church, in turn, as a true Mother, cannot but be wounded by the sin of her children of yesterday and today, 
continuing to love them always, to the point of making herself  responsible in all times for the burden created by their sins. … In this sence 
the Church recognizes herself to be holy in her saints. While she rejoices over this holiness and  knows  its benefit, she nonetheless confesses 
herself a sinner,  not as a subject who sins, but rather in assuming the weight of her children’s faults in maternal solidarity, so as to 
cooperate in overcoming them through penance and  newness of life. For this reason, the holy Church recognizes the duty “to express 
profound regret for the weakness of so many of her sons and daughters who suilled her face, preventing her from fully mirroring the image 
of her crucified Lord...””. (ibid, 3.4 The Motherhood of the Church) 
52 Egen oversettelse. “The confession takes place within the context of the solidarity of sinners: the baptized of the present are conscious of 
their link to the baptized of the past. Judgment is not passed on Christians of earlier times, nor are extenuating circumstances overlooked, 
but regret is expressed and the evil done is confessed as we take upon ourselves the failings of those who have preceded us.” (“Day of 
Pardon” Presentation, pkt. 6) 
53 Egen oversettelse. “…aims at the purification of memory and at reconciliation between Christians and between the Church and humanity. 
…it is also meant to be an occasion for a change of mentality and certain attitudes in the Chruch”. (ibid, pkt. 7). 
54 Egen oversettelse. “The confession of sins is a means of favouring dialogue, reconciliation and peace.” (ibid, pkt.7) 
55 Egen oversettelse. ”To purify our vision for the contemplation of the mystery, this Jubilee Year has been strongly marked by the request for 
forgiveness. This is true not only for individuals, who have examined their own lives in order to ask for mercy and gain the special gift of the 
indulgence, but for the entire Church, which has decided to recall the infidelities of so many of her children in the course of history, 
infidelities which have cast a shadow over her countenance as the Bride of Christ.” (Novo millennio Ineunte, pkt. 6). 
56 En apostolisk konstitusjon representerer den høyeste form for lovgivende dokument i Den romersk-katolske kirke. Gjennom et slikt 
dokument kan paven fastsette lover, innkalle til en kirkelig feiring (f.eks. jubelår), fastsette administrative endringer, utnevne en ny biskop 
eller opprette et nytt bispedømme. 
57 Begrepene er hentet fra Lumen Gentium, kap. 1, pkt. 3 og 6. 
58 Lumen Gentium, kap. 7, pkt. 48. 
59 Credo betyr ”jeg tror” og brukes om kirkens trosbekjennelse. 
60 Ordet katolsk betyr ”allmenn” eller ”universell”. Her innebærer dette at kirkens misjonerende oppdrag omfatter hele verden, dvs. alle 
mennesker uavhengig av nasjonalitet, rase, ideologi og religion. 
61 At kirken er apostolisk vil si at den regner sine biskoper som direkte etterfølgere av apostlene, med paven, ”Peters etterfølger”, som 
overhode. 
62 Ifølge kirkens lære har de katolske biskopene (”apostlenes etterfølgere”)  kommunion med hverandre og med paven (”Peters etterfølger”). 
Dette betyr at de er forbundet med hverandre. Sammen med paven, som er kirkens absolutte overhode, innehar biskopene kirkens øverste og 
fulle myndighet. Denne myndigheten kan de derimot ikke utøve uten paven og hans samtykke. Paven står over biskopene, men biskopene har 
likevel en egen myndighet. Mens paven er det synlige prinsipp og fundament for hele kirken (både biskopene og alle de troende), regnes 
biskopene som det synlige prinsipp og fundament for sin lokale kirke. De blir dermed også representanter for sin kirke. Når et økumenisk 
konsil sammenkalles, vil derfor hele kirken være representert gjennom de biskoper som deltar. Se ellers egen rute om Økumeniske konsiler i 
Del 6. 
63 Lumen Gentium, kap. 1, pkt. 8. Referanser til bibelvers er her utelatt som (...) fordi de ikke har relevans i denne sammenheng. 
64 Lumen Gentium, kap. 1, pkt. 8.  
65 Lumen Gentium, kap. 2, pkt. 14. Referanser til bibelvers er her utelatt som (...) fordi de ikke har relevans i denne sammenheng. 
66 Lumen Gentium, kap. 1, pkt. 7 
67 Lumen Gentium, kap. 5, pkt. 42. 
68 Lumen Gentium, kap. 2, pkt. 13. 
69 Prerogativ (lat.) betyr ”som spørres først” og betegner særrett eller fortrinnsrett. Brukes om de rettigheter som ligger hos den utøvende 
makten i en stat. 
70 Med episkopat menes et bispekollegium, dvs. et lands eller et kirkesamfunns biskoper (kollegium betyr gruppe av kolleger). Ordet brukes 
også om bispeembetet. 
71 Lumen Gentium, kap. 3, pkt. 18. Referanser til bibelvers er her utelatt som (...) fordi de ikke har relevans i denne sammenheng. 
72 Lumen Gentium, kap. 3, pkt. 22. 
73 Lumen Gentium, kap. 3, pkt. 20. 
74 Lumen Gentium, kap. 3, pkt. 25. 



                                                                                                                                                         
75 Lumen Gentium, kap. 3, pkt. 27. 
76 Lumen Gentium, kap. 4, pkt. 37. 
77 Lumen Gentium, kap. 7, pkt. 49. Referanser til bibelvers er her utelatt som (...) fordi de ikke har relevans i denne sammenheng. 
78 Lumen Gentium, kap. 7, pkt. 50-51. 
79 Ordet liturgi stammer fra gresk og betegner en offentlig handling til beste for mennesker eller Gud. Ordet brukes om kirkens offisielle 
gudstjenesteliv.  
80 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 61. 
81 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 56.  
82 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 61. 
83 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 62. 
84 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 62. 
85 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 66. 
86 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 67. 
87 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 69. 
88 Lumen Gentium, kap. 8, pkt. 63-65. 
89 En pastoral konstitusjon er en deskriptiv tittel på en type apostolisk konstitusjon, som er det øverste lovgivende dokument i Den romersk-
katolske kirke (se også fotnote nr.). 
90 Albert Raulin (1919-2003) var født og oppvokst i Frankrike, hvor han også ble presteviet i 1943. I 1945 ble han sendt til Oslo, og har siden 
hovedsakelig vært prest i Norge. Raulin var tilknyttet dominikanerordenen. (http://www.katolsk.no/nyheter/2003/08/10-0001.htm). 
91 Fra forordet til den norske oversettelsen av Gaudium et spes , av pater Albert Raulin (1966). 
92 Gaudium et Spes, pkt. 40. 
93 Gaudium et Spes, pkt. 42 
94 Gaudium et Spes, pkt. 78. 
95 Gaudium et Spes, pkt. 83. 
96 Gaudium et Spes, pkt. 89. 
97 Gaudium et Spes, pkt. 91. 
98 Gaudium et Spes, pkt. 92. 
99 Gregory Baum (f.1923) kom til Canada som krigsflyktning fra Tyskland i 1940. Her tok han høyere utdannelse i matematikk, fysikk og 
teologi. Under Det annet vatikankonsil var han teologisk rådgiver (peritus) for Sekretariatet for fremme av de kristnes enhet (se fotnote nr.3). 
100 Fra forordet til den norske oversettelsen av Nostra aetate, av dr. Gregory Baum. 
101 Nostra Aetate, pkt. 1. 
102 Nostra Aetate, pkt. 3 
103 Nostra Aetate, pkt. 4. 
104 Nostra Aetate, pkt. 2. 
 
 


