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Tre-på-rad-spill: Sakramentene Dåp og Konfirmasjon 

Skriv ut hele spillbrettet. Fasiten er på neste side. Følg instruksene fra punkt 4 i veilederen (Bok 1, s.28).  

Viktig regel: Hvis man mener at påstanden er feil, må man komme med det riktige svaret. 
 

 
 

1.Dåp er noe man 
velger selv. 

 
 

 
 

2.Jesus ble også 
døpt som barn.  

 
3. Dåp betyr at man 
blir født på ny inn i 
Kirkens fellesskap. 

 
4.Under dåpen 

stenkes 
barnet/den som 
skal døpes helt 

ned i 
døpefonten. 

 
5.Presten 

heller vann 
over hodet til 
den som skal 

døpes 3 
ganger og sier 

… (?) 
 
 

6. Hvem som helst 
kan døpe noen. 

(Det heter å 
«forvalte dåpen») 

 

 
   

7.Hvem som 
helst kan bli 

døpt. 

 
 

8.Det er vanlig å 
skifte navn når man 

døpes. 

 

9. Hvorfor er det 
så viktig for 

foreldre å døpe 
barnet sitt og ikke 

bare vente til 
barnet er 

gammelt nok til å 
velge selv? 

 
10. En dåp er 
et sakrament 
som kun kan 

foregå i en 
messe.  

 
 

11.Det er viktig at 
den som døpes selv 
kan bekrefte troen. 
 

 

 
 

12. Jesu dåp 
feires den 

6.januar, altså i 
juletiden. 

 

13.Katolikker gir ofte 
barna sine navn etter 

helgener, fordi 
helgenen er gode 

forbilder.  

14. Jesus, som var 
uten synd og som 

var Guds sønn, 
måtte døpes (av 

Johannes) både for å gå 
foran som et godt 

forbilde, men også for å 
markere begynnelsen på 
hans oppgave på jorda. 

 

15. 
Konfirmasjonen 

er et 
sakrament i 
Den norske 

kirke. 
 

 
 

16.Konfirmasjonen er 
egentlig en seremoni 
som sier at vi har blitt 

voksne. 

 
17. Disiplene 
mottok DHÅ i 

pinsen, og 
pinsen er 50 
dager etter 

påske. 
 

 
18. Konfirmasjonen 

kan forvaltes 
(gjennomføres/ledes) 
av en diakon, en prest 

eller en biskop. 

 

19.Hovedtemaene 
man bør lære om 

før man 
konfirmeres er 

Trosbekjennelsen, 
Sakramentene, De 
10 bud og Bønn. 

 
20. Det er 

uvanlig å ta et 
helgennavn 

når man 
konfirmeres. 

 

21. Alle kan 
konfirmeres i Den 

katolske kirke. Det er 
ingen krav til at man 

skal ha vært f.eks. 
katolsk på forhånd. 

 

 

22. 
Før man skal 

døpes og 
konfirmeres må 

man skrifte. 

 
23. Hvorfor vil Kirken at 

vi, i tillegg til å motta 
dåpens sakrament, også 

mottar botens sakrament 
(skriftemålet)? Dåpen har 
jo befridd oss fra dødens 

og syndens makt. 

 
24. Man skal 

skrifte kun før 
man mottar et 

sakrament 
(kommunion, 
konfirmasjon, 
ekteskap, osv.) 

 

25. Når man 
konfirmeres 

blir man 
velsignet med 

en olje/en 
salve som 

kalles … (?)  
 

26. Under selve 
konfirmasjonsritualet 

skal biskopen slå 
konfirmanten. 

 
27. De tre 

sakramentene 
(dåp, kommunion og 

konfirmasjon) kalles 
initialsakramenter 

fordi…? 

 
28. Han som døpte 

Jesus het … (?) 

 
29. På 

pinsedagen 
mottok disiplene 
Den Hellig Ånd i 

form av ildtunger 
over sine hoder 

(?) 

 
 

30. Hva mottar 
vi egentlig i 

kommunionen? 
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Fasitarket til Tre på rad-spillet: Husk at de som mener påstanden er feil må selv 

komme med riktig svar for å kunne sette sin brikke på spillbrettet. 
 

 

1. Nei. Som regel 
døpes katolikker som 

barn og foreldrene 
velger det. Svaret er 

ja hvis man 
konverterer og ikke 

allerede er døpt i 
f.eks. Den norske 

kirke 

 
 

2. Nei. 
Han ble døpt som 

voksen. 

 
 

3. Ja       

 
4. Nei. 

Presten heller 
vann over hodet 
til den som skal 

døpes. 

 

5. «N.N.(navnet på 
kandidaten) jeg 

døper deg i 
Faderens og 

Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn.» 

 

6. Ja. I nødstilfeller 
kan hvem som helst 
døpe så lenge de sier 
det som står i fasiten 
i punkt 5. Som regel 

er det en biskop, 
prest eller diakon 

som forvalter dåpen. 

 
7. Nei. Ikke de 

som allerede er 
døpt fra før. Alle 
andre kan døpes. 

 

8. Nei.  
Det som er vanlig 

er å gi barnet 
tilleggsnavn, ofte 

et helgennavn. 
Ekstra: Dette kan man 

selv gjøre til 
konfirmasjon også. 

9. Dåpen er en 

beskyttelse fra 
arvesynden og dødens 

makt og en trygghet 
for å ha et fellesskap 

med Gud. Det er først 
når man skal å konfires 

at man selv sier ja til 
dette. 

 

10. Nei. En dåp kan 
foregå både 

innenfor/i en 
messe og som et 
eget rituale (altså 
ikke i en messe). 

 

11. Her er det både et 

Ja- og et Nei-svar: I en 
barnedåp er det 

foreldrene som bekrefter 
troen for sitt barn. Når 

en ungdom eller voksen 
døpes, må han/hun 
bekrefte troen selv. 

 

 

12. Ja. Korrekt 👍 

Det er kanskje 
derfor en del blir litt 

forvirret og tror 
Jesus også ble døpt 

som baby/barn. 

 
 

13. Jepp 👍 

 

14. Ja, det stemmer! 

På den tiden var det også 
vanlig med en 

renselsesseremoni for 
prester i det de ble 

innsatt. Jesu dåp var med 
andre ord symbolsk på 

veldig mange plan. 

 

15. 
Nei. De har kun to 

sakramenter:  
Dåp og Nattverd 

(kommunion). 
 

 

16. Nei. Når vi mottar 

konfirmasjonens 
sakrament, bekrefter 
vi at vi selv ønsker å 

tro på Gud, følge Jesus 
og å motta DHÅ (Den 

Hellige Ånd). 
 

 
 

17. Stemmer! 

 

18. Nei. Det skal som 

regel være en biskop, 
eller biskopens vikar som 

gjennomfører 
konfirmasjonen. Hvis 

ingen av disse kan 
komme, kan en prest få 

tillatelse til å konfirmere. 

 
 

19. Yes!!! 

 

20. Neida!! Det er 
HELT vanlig, men 

også frivillig, å ta et 
helgennavn til 

konfirmasjon. Noen 
har allerede fått et 

helgennavn i dåpen. 
 

21. Nei. Man kan ikke 

konfirmeres hvis man 
ikke er døpt eller har 

mottatt sin første 
kommunion. Dåpen fra 

en del andre 
kirkesamfunn er 

likestilt med vår dåp 
(luthersk, metodist, ortodoks). 

22. Nei. Dvs. før man 
skal konfirmeres: Ja! (Og 
før man mottar kommunion for 

første gang.) 
Før en dåp??? Eh...litt 

vanskelig med 
barnedåp, så…Nei! Heller 

ikke ved voksendåp, for man 
må faktisk være døpt for å i det 
hele tatt kunne skrifte. Dåpen 

er det første sakramentet.  

 

23. Dåpen alene frir 
oss ikke fra 

menneskelig svakhet. 
Skriftemålet hjelper 

oss å holde sjelen ren 
slik at vi kan ha et 

nært forhold til Gud.  
Se også gjerne Y → # 226. 

 

24. Nei. Kirke sier 

man bør skrifte minst 
én gang i året, eller før 

man mottar 
kommunion hvis man 
har begått en alvorlig 
synd. Man kan også skrifte før 

daglig og ukentlig, men dette er ikke i 
seg selv nødvendig. Så mange 

alvorlige synder begår som regel ikke. 

 

 
25.  

Krisma 
 

Se gjerne YOUCAT 
Konfirmant side 105 

       

 
 

26. Ja. Dette 

stemmer       
(Men, det er bare et lite 
symbolsk dask, og ikke 
alle gjør dette lenger.) 

 
 

 
27. …fordi å 

initiere betyr å 
begynne eller 

starte, og det er jo 

nettopp det man gjør: 
Man starter sitt liv som 
katolikk når man mottar 
disse tre sakramentene. 

 
 

28.  
Johannes. 

 
 

29. Jepp 👍 

 
 
 

30. Jesus 

 


