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Budene, Tribunalet og Bispedømmet 
Samling 11 og 12, Økt 2 

 

Noe forskjellige presentasjoner av de 10 bud  
Hvis dere vil fordype dere mer i de 10 bud, så finnes det masse bra stoff på nettet som dere gjerne 

må bruke. Her er noe av det, og et par av lenkene bruker Bibelen som ressurs: 
 

• En Slideplayer-presentasjon, også med noen bibelhenvisninger og gode forklaringer: De 10 bud 10 
måter å elske på. - ppt video online laste ned (slideplayer.no) 

• En større presentasjon med forskjellige oppgaver m.m. fra Konfirmantonline: Hovedopplegg - 
Konfirmantonline (konfirmant-online.no) 

• Fra Bibeltidslinjen: Bibelselskapet | De ti bud 

• Hva store det i Store Norske Leksikon om De 10 Bud ? De ti bud – Store norske leksikon (snl.no) 

• Hvem var Moses (fra Bibelselskapet): Bibelselskapet | Moses 

 

Hva er egentlig Tribunalet? 
Som det står i innledning i den første lenken nedenfor, så er Tribunalet en domstol. Tribunalet tar 

seg først og fremst av saker som har med ekteskap å gjøre i de tilfeller der de som skal gifte seg har 

vært gift før. I disse tilfellene må det/de tidligere ekteskapene annulleres, og dette er det Tribunalet 

som tar seg av. 
 

• Tribunalet — Den katolske kirke 

• tribunal – Store norske leksikon (snl.no) 

• Kirkerett - en innføring — Den katolske kirke 

 

 

Bispedømme: Hvordan Kirken organiseres i Norge og i verden 
I kapittel 9 i YOUCAT Konfirmant (som kanskje var det siste kapitlet dere har sett på), kan du lese om 

kirken med både stor og liten ‘k’. Hver eneste kirkebygning og hver menighet tilhører et 

bispedømme, og alle verdens bispedømmer er underlagt Vatikanet og Paven.  
 

I en menighet er det presten som har hovedansvaret, men i et bispedømme sitter det en biskop 

som har hovedansvaret for alle de prester, kirker og menigheter som tilhører hans bispedømme. 

Nedenfor kan dere lese mer om bispedømmene vi har i Norge. Den fjerde og siste lenken har 

informasjon om hvordan Den katolske kirken er organisert på verdensbasis. 

 
• Tromsø Stift – Nord-Norge — Den katolske kirke 

• Trondheim Stift – Midt-Norge — Den katolske 

kirke 

• Oslo katolske bispedømme — Den katolske kirke 

• Verdenskirken — Den katolske kirke 
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