
KAPITTEL 2 – OPPGAVER 
 
Del 2: EVIGE VERDIER I EN NY TID 

OPPGAVE TIL PKT. 52 
 
GUDS EVIGE LOV 
 
Gruppesamtale 
Det annet Vatikankonsil henviser til læren om Guds evige lov. Den hellige Augustin definerer den som 
"Guds fornuft eller vilje som befaler oss å respektere den naturlige orden og forbyr oss å forstyrre den". 
Den hellige Thomas Aquinas oppfatter den som identisk med "den typen guddommelig visdom som fører 
ting mot deres rette mål". Og Guds visdom er forsyn, en kjærlighet som er omsorgsfull. Gud viser ikke sin 
omsorg for mennesket "utenfra", gjennom de fysiske lovene, men "innenfra, gjennom forstanden, som ved 
sin naturlige kjennskap til Guds evige lov er i standt til å vise mennesket hvilken retning det bør ta i sine frie 
gjerninger. (VS43) 
 
OPPGAVE TIL PKT. 59-62  
 
JESUS UTDYPER DET SJETTE BUD 
 
I Bergprekenen trekker Jesus frem det sjette bud og gir oss en utvidet forståelse av hva som menes 
med ekteskapsbrudd: «Dere har hørt det er sagt. ‘Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere 
at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter» (Mat 
5,27-28). Jesus lar oss forstå at ektefeller må elske hverandre med et udelt hjerte – med en kjærlighet som 
er sann i tanker, ord og gjerning.  
 
Gruppediskusjon 
a. Hvilke praktiske situasjoner kan det å "se på en annens ektefelle med begjær" omfatte? 
 
Parsamtale 
b. Hvordan vil dere som par forholde dere til situasjoner eller personer som kan utgjøre en potensiell fare 

for ekteskapet deres? 
 
c. Hvilke strategier vil dere velge for å styre unna fristelser til utroskap? 
 
 
OPPGAVE TIL PKT. 65-67 
SAMVITTIGHETEN 
 
Gruppesamtale 
a. "En godt formet samvittighet er rett og sannferdig. Den feller sin kjennelse etter fornuften, i 

overensstemmelse med det sanne gode som er villet av Skaperens visdom. Enhver må gjøre det som er 
nødvendig for å oppdra sin samvittighet." (KKK 1798)  

 
  Kirken lærer oss at en del handlinger alltid vil være "onde i seg selv", det vil si - de vil alltid utgjøre en 

mangel på respekt for andres liv og integritet.  
 
  Gi eksempler på situasjoner der det å følge Guds bud kan synes nesten umulig, men fortsatt vil være det 

riktige. Forsøk å tenke dere frem til konsekvensene av å følge Guds bud og konsekvensene av å følge våre 
egne veier. 



 
b. Er det å ha dårlig samvittighet entydig negativt? 
 
c. Les i KKK om samvittigheten, pkt. 1776-1802 eller YOUCAT, pkt. 286-302. 

 
 
OPPGAVE TIL PKT. 68-69 
 
FRIHET 
 
Gruppesamtale 
a. Diskuter frihetsbegrepet. I et liberalt samfunn hevdes ofte retten til å gjøre helt som man vil. Har vi rett 

til det ut fra et kristent menneskesyn, eller er det andre hensyn som også må vektlegges i vår 
frihetsutøvelse? 

 
b. Hva slags frihet er det Gud kaller oss til? Hva slags frihet har vi innenfor ekteskapet? 
 
c. Hvor beredt er vi kristne av i dag til å ofre egen bekvemmelighet, eller til og med livet for vår tro? Hvorfor 

er samvittighetsfriheten nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter? 
 
 
PRAKTISK ØVELSE 
 
Øv dere frem til neste kursdag på å være bunn ærlige og oppriktige mot hverandre. Legg av alle masker, alle 
unødvendige unnskyldninger, osv. Våg å stå frem som den hver av dere er, med de meninger, verdier og 
måter å være på som er mest naturlige for dere. 
 
Dersom dere ennå har noe dere ikke har villet fortelle hverandre, men som kan være viktig for forholdet 
deres, er tiden inne til å snakke ut om det. Skulle dere være i tvil om noe bør frem i lyset eller ikke, rådfør 
dere med presten, et erfarent ektepar eller noen andre dere har tillit til. Ikke alt behøver å brettes ut i 
detalj, og ikke alle familieanliggender fortjener oppmerksomhet. Å bli godt kjent handler ikke om å 
dissekere hverandre, men dere bør vite med dere selv at kjæresten i det minste har fått innblikk i hvilke 
viktige hendelser og personer som har formet dere. 
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