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Trosuppfattning
Allmän för Katolska Kyrkan

Förutom huvudpunkterna som delas av alla kristna kyrkor (treenigheten, 
kristi uppståndelse etc), betonar katolicismen särskilt Kyrkan, en ofelbar 
institution grundad av Jesus och vägledd av den helige Ande, som källan till 
frälsning.

Jesus gav lärjungen Petrus i uppdrag att grunda en kyrka, och utnämnde 
därmed den förste påven. Eftersom det går en obruten successionsordning 
från Petrus till den nuvarande påven anser sig katolikerna vara den enda 
sanna kyrkan. Katolska kyrkan hävdar sig vara ofelbar, eftersom Jesus har 
utsett den till att vara den yttersta auktoriteten i trosfrågor, och utlovat att 
den Heliga Anden alltid ska leda dess beslutsfattare. Det är påven i samråd 
med övriga biskopar som gör den gällande tolkningen av Guds ord – det är 
alltså inte upp till enskilda katoliker att göra personliga bibeltolkningar. 
Kyrkan baserar sin doktrin på Apostlagärningarna, Nya Testamentet och på 
den muntliga tradition som apostlarna förde vidare till sina arvtagare. Alla 
läror som inte stämmer överens med kyrkans egen doktrin, till exempel 
gnosticismen, ses som hädelse.

Enligt katolsk tro skapades människan för att leva i enhet med Gud. Genom 
de första människornas olydnad bröts överenskommelsen och synd och död 
kom in i världen. Syndafallet försatte människan i ett tillstånd som kallas för 
arvssynden, vilket innebär att alla människor är “smittade” av Adams synd 
från födseln, och därför är underkastade evigt straff. När Jesus kom till 
världen kunde han genom att vara både Gud och människa offra sig och 
därmed försona mänskligheten med Gud. Alla människor som föds bär 



fortfarande på arvssynden, men kan räddas genom dopet. Enligt Katolska 
Kyrkan finns inget sätt för människan att “förtjäna” frälsning, utan hon får 
ödmjukt be Gud om att befrias från synd. Människan har en fri vilja, och 
bestämmer själv om hon ska tacka ja till Guds nåd genom dopet och tro på 
Kristus – utan människans villighet kan inte frälsning ske.
Enligt kyrkans lära är mänskligt liv och sexualitet oskiljbara och heliga. 
Manichaeism, tanken att anden är god och köttet ont, anses av kyrkan som 
hädelse. Därför lär man inte heller ut att sex är syndigt eller fel, utan tvärtom 
att sexualiteten är skapad av Gud, och därför god. Sex utanför äktenskapet 
är dock en svår synd eftersom det kränker hela poängen med den mänskliga 
sexualiteten: Sex är en mycket intim och helig förening som man bara ska 
ingå med den man är gift med, och enbart i syfte att skapa nytt liv. I enlighet 
med detta förbjuder kyrkan onani, utomäktenskapligt sex, otrohet, 
pornografi, prostitution, våldtäkt, homosexuella handlingar och 
preventivmedel. Kyrkan är även emot abort och dödshjälp eftersom man 
anser att mänskligt liv inte kan vägas mot andra värden såsom ekonomi, 
bekvämlighet, eller personliga åsikter.

Specifik för Kongregationen för Trosläran

Eftersom hela poängen med Kongregationen för trosläran är att överse att 
alla andra efterlever katolska kyrkans doktrin, har man inte några speciella 
intresseområden inom den. Kongregationen för trosläran utgör av naturliga 
skäl själva mittfåran i traditionell katolicism.



Ritualer & Konventioner
Katolska ritualer
Katolicismen har gott om religiösa ritualer och vi föreslår att du själv väljer 
ett par som passar med din roll och hans eller hennes ursprung. Är han elle 
hon till exempel från en del av världen där man bär radband eller har känner 
din karaktär en speciell närhet med ett helgon?

Argumentum ad Baculum
Argumentum ad Baculum är latin och betyder ungefär Övertyga med Hot. 
Kongregationen för Trosläran och Inkvisitionen har sedan 1500-talet tilläm-
pat denna princip i avskräckande syfte. Man inser att det inte nödvändigtvis 
är så att vittnesmål givna under tortyr eller hot om tortyr är sanna, men man 
ser till mänsklighetens bästa. Att avskräcka syndare från att synda gör andra 
mindre frestade att synda. Kongregationen övertygar meningsmotståndare i 
stor och liten skala, verksamheten är naturligtvis tämligen känslig och kräver 
skickliga yrkesutövare. Flera av Kongregationens agenter är före detta med-
lemmar av Schweziska vakten, Vatikanens officiella militär.

Index Librorum Prohibitorum
En lista med förbjudna böcker och tidskrifter som publicerades av Kon-
gregationen för Trosläran första gången 1529. Man inrättade även en spe-
ciell avdelning inom Kongregationen som uteslutande sysslade med denna 
verksamhet 1571. Listan uppdaterades varje år fram tills 1948 då det ansågs 
för opraktiskt att gå igenom samtliga publicerade verk. Man valde att istäl-
let rikta in sig på speciellt hädiska eller skadliga böcker. Dan Browns Da 
Vincikoden ansågs till exempel vara en sådan. Många av världslitteraturens 
främsta författare och filosofer har blivit fördömda av Kongregationen för 
Trosläran, till exempel René Descartes, Galileo Galilei, Graham Greene, 
John Locke, Karl Marx och Jean-Jacques Rousseau.



Crimen Sollicitationis
Crimen sollicitationis är namnet på ett hemligt dokument som producerades 
av Kongregationen för Trosläran 1962. Det sätter upp regler och riktlinjer 
för hur katolska kyrkan skall hantera präster som är inbegripna i sexuella 
handlingar med barn, djur och män. Nyckeln är total tystnad. Man före-
språkar även att till exempel barn som blivit utnyttjade av präster bör tiga, att 
inte göra så resulterar i att barnet i fråga utesluts från kyrkan. 

Katolska Böner

Fader Vår 
Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, 
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss 
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Hell dig Maria 
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvin-
nor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed 
för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern 
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i 
evigheters evighet. Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen 
Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens Ska-
pare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den 
Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, 
död och begraven; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån 
de döda, uppfor till himmelen, sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, hö-
gra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda. 
Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas 
samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen. 



Hierarki
Kongregationen för Trosläran administreras av en av Påvens Kardinaler, hans 
titel är Prefekt. Sekreteraren är den näst högsta positionen. Ett råd bestående 
av tio andra kardinaler svarar inför Prefekten och Sekreteraren.

Kongregationens arbete är indelat i fyra sektioner: Doktrinsdepartementet, 
Disciplinära departementet, Giftemålsdepartementet och Prästernas departe-
ment.

Kongregationen för Trosläran administreras i nuläget av:

Prefekt: Kardinal William Levada
Sekreterare: Ärkebiskop Angelo Amato
Vice Sekreterare: P. Joseph Augustine Di Noia
Rättviseförättare: Charles Scicluna
25 administrativa medlemmar: Kardinaler, Ärkebiskopar and Biskopar
28 rådgivare 

Man tystar meningsmotståndare både utanför och bland de egna leden. Ex-
empel på katolska präster som tystats är Tissa Balasuriya och Robert Nugent. 

•
•
•
•
•
•



Relationer
A.A de Toulouse
- Vi står upp för den gudfruktiga människan, själva anledningen till att vi 
finns är just för att skydda katoliker världen över från de frestelser som per-
versa syndare som A.A de Toulouse lockar med.

Assumptionisterna
- De gör ett ypperligt jobb. Vi är först med att erkänna att vår syn på media 
har varit aningen föråldrad. Våra bröder och systrar i Assumptionisterna har 
öppnat våra ögon för informationssamhällets möjligheter.

Druidorden
- Det finns inget nobelt eller kristet med män och kvinnor som beter sig 
som hedningar. Att leva i “harmoni med naturen” är för det mesta synonymt 
med att leva i harmoni med Satans frestelser.

Elus Cohens
- De är ett nödvändigt ont - vi håller dem på replängds avstånd och an-
vänder dem under diskreta former om vi är tvugna att köpa deras tjänster.

Familjen
- Ett kätterskt sällskap, en bisarr parafras på kristendom och Jesus kärleks-
budskap. Pedofiler och sexförbrytare har en speciell plats i helvetet som vän-
tar, de kan fly men vi kommer alla att ställas inför Herren för eller senare...

Frimurarna
- Flera internationella frimurarsällskap har tagit intryck av våra vänskapliga 
varningar men de svenska behåller envist sina värsta kätterska praktiker. Om 
nu synden inte straffar sig själv så är det ju tur att vi finns där och kan hjälpa 
till.



Jesuiterna
- De har prövar vårt tålamod och tar sig friheter. Vårt tålamod är stort men 
nu börjar vi faktiskt ilskna till...

Johanniterkyrkan
- De har mage att presentera sig som ett evangeliskt trossamfund... Sådant 
högmod kan komma att stå dem dyrt.

Malteserorden
- Malteserorden har tjänat oss troget igenom århundraden. Vi vet att upp-
skatta våra sanna vänner.

Opus Dei
- De står upp för vad de vet är rätt i en tid då kabelkanaler skyfflar por-
nografi och egoism över världen. De kommer alltid ha vårt 110-procentiga 
stöd.

Propaganda Due
- Vi varnade för vad reformationen skulle få för konsekvenser - en splittrad 
kristendom med perversa avarter, Propaganda Due är ett utmärkt exempel 
på detta.

Prieuré de Sion
- Det finns väl egentligen ingen vits med att kommentera ett sällskap vars 
enda syfte är att smutskasta och späda på fördomar mot katoliker?

Rosenkorsorden
- Reformationens gudfäder, de lever för att sprida hat och förvirring.

Svenska Kyrkan
- Ett svagt och avsomnat kristet samfund som desperat kämpar för att nå ut 
till den yngre generationen. Var är Jesus, var är vår Herre? 



Kostym
Du klär dig MYSTISKT och ELEGANT. Tänk dig en mycket stilig och 
farlig lönnmördare, du ser sanslöst cool och världsvan ut. Det är också viktigt 
för dig att visa din religiösa tillhörighet med katolska symboler så som stora 
kors eller ikoner. Det får gärna gnistra och glittra mycket. Du som är kvinna 
klär dig i elegant, svart klänning och stövlar eller skor med klack. Du bär en 
mörk jacka eller kappa till i klassiskt kvinnligt snitt. Som man klär du dig i 
strikt kortym eller kostymbyxor tillsammans med mörk läderjacka. Skjortan 
får gärna ha stora kragsnibbar och vara lite uppknäppt. Du skulle aldrig bära 
slips, men gärna ett guldkors runt halsen.

I Kristna bokaffärer kan du hitta katolska grejor som helgonbilder och rad-
band. Stora kors, gärna utsmyckade med stenar eller guld hittar du i stort sätt 
i vilken billig smyckesaffär som helst. 


