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Sakramentene 

Ekteskap, Ordinasjon og Sykesalving 

Samling 6, Økt 1 

 

Hvilke påstander er sanne om disse sakramentene? (Økt 1, Punkt 1) 

 
 

Påstander om ekteskapet, 

ordinasjonen og sykesalvingen  
 

 

Sant-? 

 

Usant-? 

 

1 I ekteskapets sakramentet er det kvinnen og mannen som gir et hellig 

løfte (selve sakramentet) til hverandre. Sakramentet blir så velsignet av Gud, 

men ikke gitt av Gud, slik det er med de andre sakramentene. 

  

2 
 

I et katolsk ekteskap er det valgfritt om man vil ha barn eller ikke.   

3 
 

Et katolsk ekteskap skal vare livet ut. 
  

4 
 

En katolikk kan ikke gifte seg med en som ikke er katolikk. 
  

5 For å bli ordinert til prest må denne (mannen) føle at Gud har tatt kontakt 

og gitt ham et oppdrag (et kall). 
  

6 Den katolske kirke er diskriminerende overfor kvinner siden de ikke 

tillater kvinnelige prester. 
  

7 
 

Katolske prester og biskoper skal leve i sølibat. 
  

8 
 

Sykesalvingens sakrament kan mottas av alle mennesker uansett religiøs 

og ikke-religiøs bakgrunn. 

  

9 
 

Det er kun en biskop eller en prest som kan gi sykesalving. 
  

10 Det som heter «Viaticum» kan kun gis til døende hvis de har vært i 

Vatikanet.  
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Fasit til quizen om de tre sakramentene fra side 1:  
 

 

1 – Sant: Alle de andre sakramentene regnes som et 

møte mellom Gud og et menneske, der vi får noe av 

Gud eller blir innlemmet i noe. I ekteskapet er det 

mannen og kvinnen, med Guds «tillatelse» 

(velsignelse), som gir seg selv til hverandre. 

2 – Usant: I katolske ekteskap er det en 

sammenheng mellom den seksuelle forening mellom 

mann og kvinne og dette med nytt liv. Hvis man ikke er 

åpen for barn (nytt liv) i ekteskapet, er ikke ekteskapet 

gyldig. 

3 – Sant: Som i alle de andre sakramentene, så kan 

man ikke fjerne det løfte mannen og kvinnen ga 

hverandre da de giftet seg, ikke helt uten videre. 

Likevel er det slik at katolske ekteskap – som alle andre 

ekteskap – kan det katolske også oppløses. Hvis 

grunnen for oppløsningen er gyldig overfor den 

katolske kirkeretten (domstolen), Tribunalet, så kan 

ekteskapet annulleres. Det betyr at man oppfatter at 

ekteskapet aldri har vært gyldig, og at det dermed aldri 

ble inngått. Les mer om dette i YOUCAT Katekismen på 

# 269 og # 270. 

4 – Usant: Katolikker kan gifte seg med noen som tilhører et annet kirkesamfunn, et annet trossamfunn og også 

med ikke-religiøse, men det må ofte en dispensasjon til (en spesiell tillatelse), og de må fremdeles delta i 
ekteskapsforeberedelser sammen. Se YOUCAT Katekismen på # 267 og # 268. 

5 – Sant: Alle som skal bli prester – også de som skal tre inn i en orden (munker og nonner) – må ha fått et kall. Det 

er grunnlaget for at de i det hele tatt skal påta seg denne store oppgaven, og samtidig si fra seg en del av de jordiske 
goder. 

6 – Usant: Både Jesus og Kirken sier at menn og kvinner har samme verdi og verdighet, men at de har forskjellige 

oppgaver og roller. Les det som står i YOUCAT Katekismen på # 257. 

7 – Sant: Katolske prester, biskoper (også Paven og kardinalene) og ordenfolk (munker og nonner) har i sitt kall til å 

bli ordinert, frivillig gitt avkall på det som tilhører ekteskapet mellom mann og kvinne. Dette er nødvendig for at de skal 
kunne gi all sin kjærlighet til Gud. En prest som har ansvar for en menighet, må samtidig kunne gi all sin tid til 
menigheten sin, og ville derfor ikke hatt tid og overskudd til å ha egen familie. Menigheten er hans familie. 

8 – Usant: Man må være katolikk for å motta sykesalvingen (fra Samling 5 husker dere kanskje at dåpen alltid skal 

være det første sakrament). Men, det finnes hasteløsninger på dåp og konfirmasjon hvis noen ønsker sykesalving, men 
ikke er katolsk (eller mangler noen av initialsakramentene).  

9 – Sant 

10 – Usant: (Lureord      )  «Viaticum» kan ligne på ordet «Vatikan», men det har ingenting med Roma eller pavens 

residens å gjøre. «Viaticum» er den siste gang noen mottar kommunionen før de dør. Se YOUCAT Katekismen # 247. 
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En kort presentasjon av disse tre sakramentene (Økt 1, Punkt 3) 

Denne gangen kan dere enten se videoen med pater Oddvar Moi som forteller om 

ekteskapet, ordinasjonen og sykesalvingen (første lenke nedenfor), eller dere kan gå inn på 

den katolske nettsiden og sammen lese om hva som står (innledningen, og om de tre 

sakramentene: 

 

Pater Oddvar (bildet t.h.) snakker om 

ekteskapet, ordinasjonen og 

sykesalvingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wjw0pAaAC

4&t=29s  

 

 

Bildet: Biskop Bernt Eidsvik (Oslo Katolske 

Bispedømme) inne i St. Olav Domkirke, Oslo. 

 

Fra den katolske nettsiden om 

sakramentene: 

Generelt/innledning: 

https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/art

ikler/sakramen  

Om ekteskapet: 

https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/art

ikler/sakramen/#5 

Om ordinasjonen: 

https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/art

ikler/sakramen/#6 

Om sykesalvingen: 

https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/art

ikler/sakramen/#7  

 

Flere lenker som tar for seg de katolske sakramentene: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wjw0pAaAC4&t=29s  

https://www.katolsk.no/tro/video/katekeseserie-om-sakramentene  

http://www.melaskole.no/de-7-sakramentene.html  

https://snl.no/sakrament  

https://www.youtube.com/watch?v=_Wjw0pAaAC4&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=_Wjw0pAaAC4&t=29s
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#5
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#5
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#6
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#6
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#7
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/sakramen/#7
https://www.youtube.com/watch?v=_Wjw0pAaAC4&t=29s
https://www.katolsk.no/tro/video/katekeseserie-om-sakramentene
http://www.melaskole.no/de-7-sakramentene.html
https://snl.no/sakrament
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Godshare-episoden «Sakramentene» (Økt 1, Punkt 4) 

I episoden fra Godshare som tilhører denne samlingen («Sakramentene») blir Camilla og Tyra spurt om hva 

de vet om sakramentene. Nå har dere kanskje gjennom gått litt om sakramentene allerede.  

Tenk igjennom følgende: 

→ Er det de sier riktig?  

→ Tar de feil av noe?  

→ Husker dere eller kan dere mer om spesielt de tre sakramentene vi nå tar for oss (ekteskapet, ordinasjonen 

og sykesavling); mer enn det Tyra og Camilla nevner her? 
 

Og, hva med spørsmålet Armand stiller til slutt: 

→ Hvilken rolle har sakramentene (sånn generelt) i livet ditt? 
 

Refleksjon over sykesalvingen: 
(Nå kan det hende dere allerede har kommet innpå dette, men hvis ikke, så prøv å svare på dette spørsmålet.) 
 

→ Etter det dere har lest og hørt om sykesalvingen, hvorfor tror dere at det er så viktig at Den katolske kirke 

har dette sakramentet? 

------------------------------------------------------------------------------------

Refleksjonsspørsmål til Matt 8,5-10,13 (Økt 1, Punkt 4)

 

Det er flere fortellinger i Bibelen der Jesus 

helbreder syke (gjør syke friske). I disse 

fortellingene sier Jesus ofte at det er troen som 

har helbredet det. Det at disse menneskene 

trodde (stolte) fullt og helt på Jesus kom til å gjøre 

det friske, var en av årsakene til at Jesus kunne 

helbrede dem. 

Les fortellingen om «Offiseren i Kapernaum» 

(https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter

=8 ). Deretter kan dere snakke sammen ( i grupper 

eller i plenum) om følgende:

→ Hva sier offiseren da Jesus lover å komme og helbrede tjeneren til offiseren? 

→ Hvorfor tror dere Jesus sier at denne offiserens tro på at Jesus kan helbrede tjeneren er så sterk? 

→ Hvordan helbredet Jesus tjenestegutten? 

→ Hvorfor tror dere vi sier nesten akkurat disse ordene (som offiseren sa til Jesus) rett før vi skal motta kommunion? 
 

 

https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=8
https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=8
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YOUCAT Katekismen om Sykesalvingen (Økt 1, Punkt 4)

I YOUCAT Katekismen finner dere 8 spørsmål (s. 

140 – 143) om sykesalvingen. Se på disse sammen 

to og to eller i små grupper. Prøv å gjøre følgende: 

→ For hvert spørsmål (og svar; Y # 240 - 247), lag 

en kort oppsummering som dere tror vil være lett 

å forstå for noen som ikke vet hva sykesalving er. 

Det kan godt tenkes det er noen av spørsmålene – 

eller svarene – dere sliter litt med å forstå. Da bør 

dere be kateketen deres om hjelp til å forstå. 

TIL SLUTT: Alle deler sine tolkninger i plenum.  

 

Mor Teresa som levde blant de sykeste og fattigste i verden 

 

Den hellige Mor Teresa av Calcutta  

Det er noen år siden Mor Teresa døde nå. Mens 

hun levde, visste nærmest hele verden hvem hun 

var, selv de som ikke var kristne. Hun fikk Nobels 

Fredspris i 1979, og hun har møtt mange av 

verdens ledere og påvirket disse. Men, hvorfor-? 

Hva gjorde hun?  

Vel, hun gjorde akkurat det Jesus gjorde. Hun søkte 

opp de fattigste og sykeste, de som var utstøtt, og ville 

hjelpe nettopp disse. Dette gjorde hun i et av de 

landene i verden der det finnes størst fattigdom, 

nemlig India. Der startet hun en nonneorden. Flere 

kom til fra hele verden, og ordenen vokste. Deres 

hovedoppgave var nettopp det å hjelpe de aller 

fattigste og sykeste.  

 

I YOUCAT Konfirmant har dere kanskje sett både bilder og sitater fra Mor Teresa (f.eks. på side 10 og side 69). Det hun 

sa og gjorde ble lagt merke til og var av stor betydning. Les gjerne historien om Mor Teresa. Kateketen deres kan hente 

den frem under «Helgenbiografier» i nettressursene.   

Store Norske Leksikon har en kort og enkel oppsummering av hennes liv og det hun gjorde (her: 

https://snl.no/Mor_Teresa ). Så har det blitt laget flere filmer og dokumentarer om henne, blant annet dokumentaren 

«No Greater Love» (https://www.imdb.com/title/tt21344220/ ), og spillefilmen som rett og slett heter «Mother Teresa 

of Calcutta (https://www.youtube.com/watch?v=FjasTcmDpF0 ).  

https://snl.no/Mor_Teresa
https://www.imdb.com/title/tt21344220/
https://www.youtube.com/watch?v=FjasTcmDpF0

