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Ekteskapet og Ordinasjonen – to forskjellige kall 

Samling 6, Økt 2 
 

 

Forelskelse, kjærlighet, sex, og et kall (Økt 1, Punkt 1) 

Du har vært forelska? Det er helt naturlig det!  

 

Vi mennesker kan lett bli svært tiltrukket av en annen. 

Det kan oppsluke hele vår tilværelse.  Så kommer du 

kanskje plutselig på at du har lært noe om det Kirken 

sier om kjærlighet og sex, og så … Ja, så blir du kanskje 

litt frustrert og fortvilet.  

 

 

Kan du kjenne deg igjen i dette? Eller kanskje ikke? 

Kanskje er du såpass (unnskyld uttrykket) hjernevasket 

av de løgnene vi blir servert i samfunnet ellers om hva 

som er naturlig og hva vi har rett til, at du ikke reagerer 

på hvordan samfunnet rundt oss er-?  

Du vet, blant mange unge (også kristne og andre 

religiøse) som er oppslukt av ungdomskulturen og av 

det moderne samfunnet vi er den del av, så er det 

liksom en selvfølge at man skal ha sex, og at man skal 

få lov til å ha det når man vil og med hvem man vil 

(nesten). 

Dette gjør at vi, som er katolikker, virkelig han blir 

frustrerte. Venner, lærere, helsesøstre, nettet, sosiale 

medier, reklame, filmer, butikker, spesielt unges party-

kultur, m.m. …  ALT OG ALLE snakker om, fremstiller og 

oppfordrer til noe som har med sex å gjøre. Vi kan ikke 

komme utenom det.   

Det nærmest ingen snakker om lenger, er at det faktisk 

er stor forskjell på forelskelse og ekte kjærlighet. Dette 

er uhyre viktig, for forelskelse kan lett og slett være en 

slags rus. Og, er man ruset, så betyr det jo at man ikke 

helt har kontroll over de valgene man tar. 

Så, hvis sex skal være en del av en helt vanlig (og ofte forbigående) forelskelse, hva er da så spesielt med et ekteskap? 

Trenger vi egentlig ekteskapet? Hvorfor kan det være Kirken ønsker at sex ikke skal foregå utenfor ekteskapet (med det 

menes: ikke før et ekteskap heller)?  

Hva da med et kall? Er det slik at et kall kun tilhører de som blir ordinert (de som blir prester), og de som avgir evige 

løfter (munker og nonner). De skal jo helst føle at de har fått et kall fra Gud? Kan man snakke om et kall når vi snakker 

om forholdet mellom to mennesker? Kan det f.eks. være slik at ekteparet Anna og Petter (bare et eksempel) føler et 

kall overfor hverandre – og overfor Gud – når det gjelder forholdet dem imellom (mellom Anna og Petter)? Og, hvis det 

er slik, hva betyr dette kallet egentlig? 
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Diskuter følgende: 
(Til kateketen: Disse spørsmålene er formulert litt annerledes en i kateketens veiledning (side 69). 

 

 

➔ Hva er forskjell på forelskelse og 

kjærlighet? 
 

➔ Er dere enige i påstanden om at forelskelse 

kan være en slags rus? Hvorfor? Hvorfor 

ikke? 
 

 

➔ Når er det greit ha sex, og hva burde 

forutsetningene for å ha sex være? 
 

➔ Hvordan forstå ordet «kall». Kan det ha 

noe med et ekteskap å gjøre?

Fakta om de to sakramentene – en kort presentasjon (Økt 2, Punkt 2) 

Målet med denne presentasjonen av ekteskapssakramentet og ordinasjonens sakrament, er både å lære hva 

kirken sier, og å sette søkelyset på de fire ordene fra diskusjonsspørsmålene ovenfor, nemlig forelskelse, 

kjærlighet, sex og dette med kall. 

Det Kirken sier: Hvis dere ikke gjorde Økt 1, så ta gjerne en titt på det som står i ressursene til Økt 1, Punkt 3 

(side 3). Her får vi høre hva Kirken mener om både disse to sakramentene. Sykesalvingen – helbredelsens 

sakrament – blir også gjennom gått her.  

Det kan også være lurt å kikke litt (eller mye) på det Katekismen (YOUCAT) sier om disse to sakramentene. 

Dette finner du i Y # 248 – Y # 271. 

Hvorfor Kirken sier det den sier med tanke på forelskelse, kjærlighet, sex og dette med kall: La oss ta én ting 

av gangen; rett og slett sortere disse fire tingene (ordene) fra hverandre. De har ikke nødvendigvis noe med 

hverandre å gjøre, ikke helt umiddelbart. Men, det er likevel en naturlig sammenheng mellom disse. 

Forelskelse 

Forelskelse er en herlig opplevelse. Det skjer noe inni oss når vi er forelska. Vi blir glade og lykkelige når vi 

tenker på eller er rundt/sammen med den vi er forelska i. Det er mye spenning inne i bildet og en masse 

følelser. Disse følelsene er ofte ganske ukontrollerte, men det er kanskje det som gjør det hele så fantastisk. 

På en svært så beruset måte føler vi at vi går i møte med noe vi ikke helt har kontrollen over. Det føles bra, 

men man må prøve å holde to tanker i hodet samtidig, slik at man ikke tar valg man kommer til å angre på 

senere i livet. 

Det at man er forelsket er ikke det samme som at man elsker noen. Dette er det mange som misforstår. 

Forelske er ikke nødvendigvis en gjensidig ting. Det er ofte noe som foregår kun inne i én person; det kan 

handle om denne ene sin opplevelse av å ønske seg en annen person. 

 

Kjærlighet 

Det å oppleve ekte kjærlighet, handler om at man har begynt å bry seg om en annen person. Det handler 

ikke lenger kun om ens egne følelser. Man har fått tid til å bli kjent med den man er forelsket i på en slik måte 



Ressursark - Veileder til YOUCAT Konfirmant - Kateketisk Senter, Oslo Katolske Bispedømme – 8.kl, Samling 6, Økt 2 

 3 

at man er villig til å ofre noe av seg selv for den man elsker. Kjærlighet handler med andre ord om at man har 

kommet seg gjennom den lykkerusen som forelskelse alene ofte fører til, og har hatt mulighet til å tenke 

rasjonelt om den man er glad i. 

Det kan (og bør selvfølgelig) være forelske tilstede i ekte kjærlighet, men det er ikke nødvendigvis slik at det 

er ekte kjærlighet i en forelskelse. 

Som dere sikkert har skjønt – og kanskje opplevd – kan man oppleve kjærlighet overfor andre enn de man er 

tiltrukket av. Man kan være glad i – altså elske – dyr og mennesker fordi disse er viktige i livene våre. Når vi 

virkelig elsker noen eller noe, så er vi også opptatt av å beskytte dette eller disse. Når dere som barn – og 

kanskje spesielt nå når dere er tenåringer – opplever at foresatte er vanskelige å ha med å gjøre, ikke lar dere 

gjøre som dere vil, og kanskje ofte sier nei til ting, ja da er det som regel nettopp fordi de elsker dere. Når 

man elsker noen – og i tillegg har ansvar for noen (slik foresatte har overfor sine barn før disse blir myndige), 

da hender det nok ganske ofte at barna (ungdommene) føler at deres foresatte rett og slett ikke elsker dem, 

fordi de foresatte er så strenge eller vanskelige å ha med å gjøre. Kjærlighet kan ofte være vanskelig å forstå. 

Sex 

Nå er ikke meningen å forklare hva sex er og heller ikke hvordan sex foregår, men heller hva det betyr å ha 

sex. Hvis sex skulle være en måte å kommunisere på, hva er det da sex kommuniserer? Har du tenkt på det 

slik noen gang?  

Det Kirken sier, er ikke at sex er noe fælt og noe vi skal unngå. Neida! Da har dere misforstått. Kirken sier 

følgende om sex: Når man har sex med noen, så er det det samme som man sier «Jeg elsker deg så mye at 

jeg vil dele med deg det aller vakreste jeg har, nemlig hele meg, min intimitet og min fruktbarhet.»  

Sex er noe av det aller vakreste vi har mellom to mennesker. Vakrere blir det ikke. I tillegg er det utrolig 

fantastisk at det kan komme nytt liv ut av den seksuelle handlingen. Hvis man ikke er klar for å motta et nytt 

liv inn i sitt eget liv (altså bli foreldre), da er man heller ikke klar for å ha sex. 

Når vi er forelsket mister vi styringa fordi det er en som en rus; som om man er under påvirkning av et 

narkotisk stoff eller alkohol. Da overtar følelsene styringa, og vi kan lett få lyst til å ha sex med den vi er 

forelsket i. I bunn og grunn er ikke det så annerledes enn når vi står foran en gigantisk bolle med smågodt. Vi 

har utrolig lyst på alt sammen, eller i hvert fall veldig mye av godteriet, men rasjonelt sett vet vi at vi kan bli 

både feite og syke hvis vi spiser for mye slikt.  

Hvis vi derimot virkelig elsker noen, og vi velger å dele livet vårt med denne personen, da kan sex 

sammenlignes med noe fantastisk god mat som vi både er glad i, men samtidig vet er bra for oss. Den maten 

er en investering i fremtiden.  

Sex er en investering, både når det gjelder vår egen fremtid, vår partners (ektefelles) fremtid, og fremtiden til 

de nye livet som kommer til fordi man har sex. Er du klar for å investere i dette nå, eller kan det være lurt å få 

tid til bare å være deg, bare være tenåring, ta utdannelse, oppleve verden og leve litt? Man skal kanskje ha 

litt livserfaring før man går så langt at man gjør denne formen for investering-? 

Et kall 

Når vi snakker om «et kall» i katolsk sammenheng, mener man ofte at noen har blitt kalt av Gud til enten å 

bli prest, munk eller nonne. Hvordan man får et slikt kall, det får du anledning til å komme tilbake til1, men 

som du kanskje skjønner dreier det seg om at noen føler det er Gud som tar kontakt med dem. Han kaller 

 
1 I Økt 3 i denne samlingen får dere mulighet til å intervjue en prest, munk eller nonne. Ingen er bedre enn akkurat disse – som 
faktisk føler de har fått et kall – til å gi et mer utdypende svar om hva et kall faktisk er. 
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dem til sin tjeneste som prest, eller til en orden (som munker eller nonner). Da gir disse avkall på en del 

jordiske goder, som det å finne en å dele livet sitt med, og derfor samtidig det å ha sex og det å kunne få 

egne barn. 

Det kan også være lurt å se på ekteskapet som en type kall. Hvis vi ser tilbake på prestekallet (også for kallet 

til å bli nonne eller munk), så krever det svært mye av en person. Det samme gjelder de som ønsker å gifte 

seg. Mange ekteskap går i oppløsning nettopp fordi svært mange ikke forstår hvor mye et ekteskap faktisk 

krever av oss. Det å skulle gifte seg – og den kjærligheten man har overfor en annen person – krever også at 

vi gir avkall på en del av oss selv for at dette prosjektet – nemlig ekteskapet – skal være mulig å få til. Når 

man gifter seg bør man derfor være ganske sikker på at man er klar for alt det et ekteskap innebærer. 

Det katolske kirke verden over er svært klar over at ekteskapet kan være svært utfordrende. På grunn av 

dette ønsker Kirken å hjelpe de som skal gifte seg, og sier derfor at alle som skal gifte seg katolsk skal ta et 

kurs som vi kaller ekteskapsforberedelser. Tanken og målet er at ekteskapet – som disse to selv ønsker å 

inngå – skal vare livet ut. Ekteskapet er jo egentlig noe helt fantastisk!! Tenk deg å få elske og bli elsket så 

mye at man får dele resten av livet sammen og være der for hverandre både i medgang og motgang ❤️ 

Dette er det kanskje ikke så dumt å investere litt forberedelsestid i?! 

Til oppsummering: Prestens kall handler altså om å gi sitt liv til Gud og å kunne f.eks. tjene Gud ved å være 

den øverste leder i en menighet (sogneprest). Kallet til de som gifter seg å ta vare på hverandre og på de 

barna som måtte komme.  

 

Oppgaver til de to sakramentene og til de fire ordene (Økt 2, Punkt 2) 

Disse oppgavene kan det være lurt å diskutere sammen i små grupper, eller kanskje heller to 

og to. Når dere er ferdige, kan dere gjerne dele det dere har kommet frem til i plenum. 
 

A – Noen av dine ikke-katolske venner lurer på hvorfor katolikker ikke kan få lov til å ha sex.  

      Hva svarer dere til det?  

      Kan dere greie å formulere et svar som gjør at dine venner forstå hva det er Kirken sier og hvorfor den  

      sier det den sier om nettopp sex? 
 

B – En venn av deg har blitt kjempeforelska, og sier at han/hun bare drømmer om å ha sex med en han/hun  

       er forelska i.  

       Målet ditt er å få denne til å unngå å ha sex.  

       Hva kan du si for å overtale vennen din?  

       Hva slags forklaringer kan du komme med? 
 

C – Noen du kjenner som ikke er katolske, synes det er utrolig rart – og i tillegg utrolig unødvendig – at man  

       skal gå på kurs før man skal gifte seg. 

       Kan dere komme på en logisk forklaring på hvorfor det kan være lurt med et ekteskapskurs? 
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Om prestekallet og ordenslivet (Økt 2, Punkt 3) 

 

Den beste måten å lære om prestekallet og 

ordenslivet, er vel å høre hva de selv har å 

si. 

             
 

            MØT EN PREST: 

 
 

 

 

Pater Khiem Duc Nguyen ble presteviet i 

2010, har blant annet vært landsungdomsprest for 

NUK (Norges Unge Katolikker), og er nå sogneprest for 

den katolske menigheten på Kongsberg. 

Dere skal få lese om p Khiem på side 14 – 16 i denne utgaven av bladet Credimus*: https://www.nuk.no/wp-

content/uploads/2020/11/Credimus-2020-2.pdf 

 
 

 

Credimus er forresten et blad for eldre ungdommer og 
for unge voksne. Det er NUK som lager bladet. NUK har 
tre blader (https://www.nuk.no/blader-og-artikler/ ). Som 
medlemmer får dere tilgang til bladene, og det bladet 
som passer best for dere konfirmanter er bladet Q, 
som er ungdomsbladet til NUK. NUK har også et blad 
for barn, og det heter Arken. 

https://www.nuk.no/wp-content/uploads/2020/11/Credimus-2020-2.pdf
https://www.nuk.no/wp-content/uploads/2020/11/Credimus-2020-2.pdf
https://www.nuk.no/blader-og-artikler/
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   MØT EN NONNE

 

Søster Anne Bente Hadeland ble nonne i 

1988 og er nå priorinne (altså sjef) på 

Katarinahjemmet (et kloster for nonner) i Oslo. 

Klosteret har blant annet hotelldrift og driver et 

internat for kvinnelige studenter. 

Her får dere en liten biografi om sr. Anne Bente fra 

Katarinahjemmets egen nettside: 

https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/kloster/oversikt-

over-sostrene/sr-anne-bente-hadland/  

 

På NUK sin Podcast side (på Facebook) finner dere 

et intervju med sr. Anne Bente: 
https://www.facebook.com/watch/202133449154/541

125960114233/  

 

 

Spørsmål til dette med prestekallet og ordenslivet 

Før dere går videre … 

Har vi husket å forklare ordet «sølibat»? Dere har kanskje snakket om det allerede-?  

Sølibat betyr å leve et liv som man ikke deler seksuelt med et annet menneske.  
Med andre ord: Man gifter seg ikke. 

OK. Da kan vi fortsette       

 

Disse spørsmålene kan dere gjerne ta i plenum, i par eller i små grupper: 

A – Hvis vi ser bort fra sølibatet, hva vil dere si er den eller de største forskjellene mellom de 

som har blitt prest eller nonne og de som ikke har valgt å leve slik (ikke har fått et slikt kall)? 
 

B – Hvordan tror dere man får et kall? Hva kan et kall være? Hvordan kan du oppdage det? 
 

C – Noen du kjenner synes at katolikkene er veldig gammeldagse som ikke lar prester gifter 

seg, og som har både munker og nonner. Hvordan kan du (dere) forklare dette på en måte 

som får dine venner til å forstå at dette ikke er så gammeldags likevel-? 

https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/kloster/oversikt-over-sostrene/sr-anne-bente-hadland/
https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/kloster/oversikt-over-sostrene/sr-anne-bente-hadland/
https://www.facebook.com/watch/202133449154/541125960114233/
https://www.facebook.com/watch/202133449154/541125960114233/
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Ekteskapet og Sex (Økt 2, Punkt 4) 

«Du er verdt det!» 

For mange av dere som er konfirmanter nå, kan det kanskje være overraskende å høre at det faktisk finnes 

ganske mange unge – både ungdommer og unge voksne – som ønsker å følge de rammene Kirken legger for 

dette med ekteskap og sex. 

Til denne samlingen finner dere en episode av Godshare som er ganske annerledes. Vi kaller den «Du er 

verdt det!» Her møter vi fire unge voksne som samtaler nettopp om sex og om ekteskapet. 

 
                         Fra venstre: Andreas (single), Roystan og Caroline (sammen /kjærester) og Camila (forlovet).  

 

Dere kan velge å se langversjonen (ca. 38 minutter) eller kortversjonen (kommer) av filmen. Her ligger også 

en liten teaser man kan se først: 
Teaseren: https://www.youtube.com/watch?v=vAwjaocpOtk 

Langversjonen: https://www.youtube.com/watch?v=xB5oa33KEEI&list=PL-sSP3LQdJqPG1xUsAUIXdHakCC1TkQZo&index=16 

 

Ta gjerne for dere følgende refleksjonsspørsmål etter å ha sett filmen: 

→ Er det noe spesielt dere føler sterkt for å dele etter å ha hørt hva disse fire har å si?  

     Ordet er fritt, men la det være seriøst! 

→ Ville dere greid å leve etter disse idealene? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

→ Hvis Gud ønsker at vi skal vente med sex til vi skal inngå i et ekteskap, hva er det da  

     som gjør at vi synes dette er så vanskelig? 

https://www.youtube.com/watch?v=vAwjaocpOtk
https://www.youtube.com/watch?v=xB5oa33KEEI&list=PL-sSP3LQdJqPG1xUsAUIXdHakCC1TkQZo&index=16
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Mer om ekteskap og sex … 

Historien til Snorre og Kristine: «Første gang» 

 
Snorre og Kristine var to helt vanlige unge mennesker som ble forelsket, forlovet, og så 

bestemte seg for å gifte seg. Historien deres er kanskje litt annerledes enn andres.  

Les (og lytt) her: P3 Dokumentar » Første gang  

 

 

Refleksjonsspørsmål 

Først i grupper, og så dele i plenum 

→ Hva mener dere er positivt med det 

valget Snorre og Kristine har tatt? 

→ Hva mener dere er utfordrende med 

dette valget? 

→ (Ekstraspørsmål) Hvilke 

holdningsendringer tror dere må til i 

samfunnet vårt for at  

     det valget Snorre og Kristine tok skal bli 

et valg mange andre vurderer?

 

https://p3.no/dokumentar/forste-gang/
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Kroppens Teologi, porno og apologetikk (Økt 2, Punkt 5) 

Nå lurer dere sikkert på hvorfor i alle dager overskriften nevner både teologi (altså «læren 

om Gud») og porno. Hva i alle dager har disse med hverandre å gjøre, og hva i huleste er 

apologetikk? 

La oss ta det dere vet noe om: Porno

N                                                                                                                                                                                                                                             Eh … ? 

 

 

Porno er kanskje ikke et tema dere forventet å 

snakke om i konfirmantkatekesen, men hvis dere 

har vært gjennom den første delen av denne økta, 

og kanskje Økt 1, så kan dere kanskje gjette 

hvorfor dette tas opp her-?  

Helt riktig! Vi har jo akkurat snakket en god del om 

ekteskap, og om sex. For mange er porno direkte 

linket til alt som har med sex å gjøre.  

 

Før i tiden (når deres foreldre og besteforeldre var små), var porno noe som ikke var så lett tilgjengelig som 

det er nå. Mange av dere konfirmanter vet utrolig mye om porno, mer enn mange av dere kanskje har lyst til 

å innrømme. Nå har ingen tenkt å kjefte på dere for dette, men det kan jo være greit å sette ord på følgende: 

1-Hvorfor er unge mennesker så innmari mye mer opptatt av porno i dag enn noen gang før? 

2-Hvorfor tror dere noen mener at det kan være skadelig å se porno? Er dere enige i dette? 

3-Noen sier at man kan lære mye om sex av å se porno. Er dere enige i dette? 

4-Hva tror dere Kirken sier om porno, og hvorfor? 

 

Litt fakta om pornografi og samfunnet i dag:  
Nye rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna: Flere barn og unge ser porno | Medietilsynet 

Porno, Pornhub | Når overgrep blir porno uten at du som forbruker vet det (nettavisen.no) 

 

Her kommer ingen fasitsvar, men noen refleksjoner som dere bør ta med når dere fristes til å se på porno: 

1-Mye av det som er tilgjengelig av pornografi på nettet, er nettopp SÅ tilgjengelig for å gjøre unge mennesker (både ungdom og barn) 

avhengige. Det er vitenskapelig bevist at man kan bli avhengig av dette akkurat som av alkohol og av narkotiske stoffer- 

2-De som ser mye pornografi greier ofte ikke å forholde seg til vanlige kjæresteforhold, og ekteskapet kan ryke fort, fordi de har en helt feil 

og misforstått holdning til hva et godt og sunt seksuelt samliv er. 

3 – Veldig mye av pornoindustrien foregår ulovlig. Mange av de såkalte aktørene man ser er rett og slett sexslaver. Når/hvis man ser på 

porno er man rett og slett med på å støtte menneskehandel. 

Her kunne det stått mye, mye mer. Som en slags oppsummering: Dere unge burde være like engasjerte i pornosaken som mange er i 

klimasaker. Her er det grov utnyttelse, både av dere og av mange, mange andre mennesker.  

https://www.medietilsynet.no/nyheter/aktuelt/nye-rapporter-fra-medietilsynet-og-redd-barna-flere-barn-og-unge-ser-porno/
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/nar-overgrep-blir-porno-uten-at-du-som-forbruker-vet-det/o/5-95-196085
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Hva er så «kroppens teologi» - ??? 

Kroppens Teologi er egentlig en samme mye av det samme som Roystan, Caroline, Anreas og 

Camila snakket om i Godshare-episoden «Du er verdt det!». 

Her er noen lenker som dere gjerne må se på. Som dere ser har NUK også info om dette. 

Norges Unge Katolikker – Hva er kroppens teologi? (nuk.no) 

Kroppens teologi | St Rita Radio (katolskradio.no) 

Det vil etter hvert komme mer stoff om akkurat dette. 

 
 

Og så til slutt dette med apologetikk 

Uten at dere kanskje har vært klar over det kan det godt hende dere allerede har drevet med nettopp 

apologetikk. Hvis dere har gjort noen av oppgavene som tilhører konfirmantopplegget, så kan det faktisk 

godt tenkes dere har det i hvert fall. 

Apologetikk er nemlig det vi kaller trosforsvar. I en del av oppgavene som tilhører dette opplegget 

blir det f.eks. spurt om kunne gi svar til venner og kjente som har spørsmål om Den katolske kirke. Av og til er 

oppgavene formulert slik at de ber dere om å forsvare Kirkens syn. 

For å kunne forsvare det Den katolske kirke står for, er det to ting som er svært viktige: 

1-Du må kunne litt om hva Kirken sier og lærer. 

2-Du må selv føle at du er enig i det Kirken står for før du kan begynne å forsvare dette.  

Til dette siste punktet handler det ikke bare om å være enig, men det handler i stor grad om hva du tror.  

 

Her kan dere finne mer informasjon om apologetikk:  Norges Unge Katolikker – Trosforsvar (nuk.no) 

 

https://www.nuk.no/2019/07/10/hva-er-kroppens-teologi/
https://www.katolskradio.no/kroppens-teologi
https://www.nuk.no/trosforsvar/

