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 Konfirmantkatekese – Uke 16/17 2020  
Ekteskap og ordinasjon 

 
INNLEDNING 
Ekteskap og ordinasjon kalles for fellesskaps- og misjonssakramentene. Vi kaller dem           
slik fordi de tjener til å bygge opp Kirkens fellesskap. 
De som er døpt og fermet (konfirmert), kan i tillegg motta to spesielle kall i Kirken, i form                  
av disse to spesielle sakramenter. Gjennom disse sakramentene settes dem i tjeneste            
for Gud. Det som disse to sakramentene har til felles er at begge er rettet inn mot                 
andres beste. De er til for oppbyggelse av Guds folk.  
 
EKTESKAPETS SAKRAMENT 

 
Ekteskapets sakrament blir til gjennom et løfte gitt av kvinnen og mannen til hverandre              
foran Gud og Kirken. Gud aksepterer og besegler dette løftet. Løftet fullbyrdes gjennom             
parets kroppslige forening (samleie). Et sakramentalt ekteskap er bindende helt til en av             
ektefellene dør.  
For at et ekteskap kan inngås må følgende til: 
-kvinnen og mannen går inn i ekteskapet av egen frie vilje, uten frykt og tvang               
(ekteskapelig samtykke) 
-det finnes ingen andre hindringer for dem av naturlig eller kirkelig art (f. eks. et allerede                
eksisterende ekteskap eller et sølibatsløfte). 
 
Et sakramentalt ekteskap har tre nødvendige elementer: 
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a) fri tilslutning - det betyr at ingen kan tvinge deg til å gifte deg 
b) bekreftelse av at man inngår en livslang, eksklusiv forening - det betyr rett og              

slett at man skal være tro mot ektefellen sin 
c) at man er åpne for å få barn - det betyr at paret må være villig til å ta imot de                     

barn som Gud skjenker dem 
Hvis ett av disse elementene utelukkes ved inngåelsen av et ekteskap er dette             
ekteskapet ugyldig.  
 
En liten video-oppsummering (på engelsk): 
https://www.youtube.com/watch?v=4wEhi7cM8lM  
 
Hvis dere vil vite mer kan dere leser her: 
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ekteskapets-sakrament 
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ekteskap 
 
ORDINASJONENS SAKRAMENT 
Ordinasjonen eller prestevielsen betyr at mannen som ordineres mottar Den Hellige           
Ånds gave, og denne gir ham en hellig fullmakt fra Kristus gjennom biskopen.  

 
Presten mottar gjennom den hellige ordinasjon en       
bestemt kraft og et oppdrag overfor sine brødre        
og søstre i troen. Uten at noen menn følger kallet          
til å bli prester kunne vi ikke feire sakramenter,         
motta kommunion, gå til skriftemål eller gifte oss.  
 
Prestevielsen blir ikke gitt som et frelsesmiddel for        
én mann, men for hele Kirken. - st. Thomas         
Aquinas 
 
En katolsk prest forvalter sakramentene. Det      
betyr at han ikke handler ut fra egen kraft eller          
moralsk fullkommenhet, men “in persona Christi”.      
Gjennom sin ordinasjon gis han den      
forvandlende, helbredende, frelsende kraft som     
kommer fra Kristus. En prest er ikke noe spesielt i          
kraft av seg selv. Han er framfor alt en tjener.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4wEhi7cM8lM
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ekteskapets-sakrament
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ekteskap
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En prest blir ordinert av en biskop. En biskop er en prest av høyere grad. Det finnes tre                  
grader innenfor ordinasjonens sakrament: 
-DIAKON 
-PREST  
-BISKOP 
Det betyr at man må bli diakon for å kunne bli prest, og at en prest senere kan bli                   
biskop.  
Prester og biskoper lever i sølibat. Det betyr at de ikke kan ha samleie. Det skal gjøre                 
det lettere for dem å vie livet sitt fullt og helt til Gud og menigheten som han blir tildelt. Å                    
være gift og ha barn krever mye tid og oppmerksomhet. En katolsk prest kan              
konsentrere seg bedre på tjenesten sin overfor Gud og menigheten takket være            
sølibatet. Før man blir presteviet må man bli ordinert til diakon. En diakon kan hjelpe               
med noen funksjoner i menigheten. Han kan holde preken, lese evangeliet og holde             
enkelte Gudstjenester f. eks. begravelser, vitne bryllup og døpe. 
Enhver mann som ordineres til diakon avlegger løfte om å leve i sølibat. Dette løftet               
gjelder selvfølgelig også hvis han senere ordineres til prest eller biskop. Det gjøres             
likevel unntak fra regelen; det hender at vel prøvede og gifte menn ordineres til              
diakoner. Disse avlegger naturligvis ikke noe løfte om sølibat, og man kaller dem gjerne              
for permanente diakoner siden Kirken ikke planlegger å ordinere dem til prester senere.             
I Norge gjøres til og med unntak for gifte menn som har virket som prester i andre                 
kristne trossamfunn; enkelte av disse er blitt ordinert til prester etter at de har              
konvertert. For å oppsummere: Enhver diakon avlegger løfte om å leve i sølibat så sant               
han ikke er gift. Gifte menn kan bli diakoner, men diakoner kan ikke gifte seg.  
 
En liten video-oppsummering: https://www.youtube.com/watch?v=RQcx2ZwO01U 
Dere kan lese mer her: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ordinasj 
 
Godt å vite: I Kirken finnes det også et tredje kall som Hun anser som sitt høyeste eller                  
mest fullkomne: et liv fullt viet Gud. Kirken ser dette som sitt høyeste kall fordi det ligner                 
mest på livet i Himmelen. Det finnes i flere former: eneboere, vigslede jomfruer, eller              
ordensliv. Disse livsformene har ikke et eget sakrament, men har sitt utspring i dåpen              
og alle Kristnes kall til hellighet. Fordi man ikke har en ektefelle og barn eller en                
menighet, kan man på mer radikalt vis leve i fattigdom kyskhet og lydighet, viet til bønn                
og tjeneste for ens neste. I vårt eget bispedømme kan vi finne eksempler på ordensliv:               
cisterciensernonnene på Tautra, cisterciensermunkene på Munkeby og birgittasøstrene        
på Tiller. 
Les mer: http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_34#h6  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQcx2ZwO01U
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ordinasj
http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_34?fbclid=IwAR0nTftwqn-9WyykgA8uiHJHmnUcxg8CcjTGrndZUw1HziS9uXMOnKv-IBI#h6
http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_34?fbclid=IwAR0nTftwqn-9WyykgA8uiHJHmnUcxg8CcjTGrndZUw1HziS9uXMOnKv-IBI#h6
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Lurer du på hvilket kall du har?  
Noen tips finner du her -> https://www.youtube.com/watch?v=Ne8n-1ATd1s  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne8n-1ATd1s

