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Quiz til temaene fra forrige katekeseår 

Samling 9, Økt 1 
 

 
 

Sant eller usant? 
Husker du hva du lærte i 8.klasse? 

SIDE 1 
 

 
Sant-? 

 
Usant-? 

 

1 YOUCAT-bøkene er en samling bøker for alle katolikker og ikke ikke-
katolikker som ønsker å lære om Den katolske kirke. 

  

2 Den største delen (trosartikkelen) i trosbekjennelsen er den som handler 
om Jesus. 

  

3 Katolsk betyr noe som bare er for noen få. Når vi da sier at vi «tror på én, 
hellig katolsk og apostolisk kirke.», betyr det at Kirken ikke er åpen for alle. 

  

4 Det har levd tusenvis av helgener igjennom historien, og det er fremdeles 
mange helgener som lever den dag i dag. 

  

5 Helgenene er våre trosforbilder. Mange av dem har gått med på å miste 
livet istedenfor å gi opp troen sin. Disse kaller vi martyrer. 

  

6 Prosessen som må til for å få noen helligkåret kalles kanonisering.   

7 Man kan ikke peke på noe i Bibelen som gir noe tegn til at Gud faktisk 
finnes. 

  

8 Vi kan erkjenne (= godta eller si at vi tror noe er slik er eller sånn) at Gud 
finnes på grunn av fornuften vår. 

  

9 Det er ingen motsetninger mellom tro og vitenskap.   

10 Den katolske bibelen har 76 bøker.   

11 Fortellingen om Lasarus som blir vekket til livet fra døden finner vi Det 
gamle testamentet. 

  

12 De deuterokanoniske bøkene finnes bare i jødenes hellige skrifter.   

13 De fire bøkene i Det nye testamentet som omhandler Jesu liv kalles 
evangelier. 

  

14 Saul het tidligere Paulus.    

15 Det nye testamentet består blant annet av mange brev, der særlig han som 
blir nevnt i påstanden ovenfor (Saul/Paulus) ønsket å hjelpe nye kristne 

med å starte menigheter og å leve slik Jesus ville vi skulle leve. 

  

16 Martin Luther var en viktig katolsk pave på 1500-tallet.   
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Sant eller usant? 
Husker du hva du lærte i 8.klasse? 

SIDE 2 
 

 
Sant-? 

 
Usant-? 

 

17 Den gamle og Den nye pakt er de 10 bud og Jesus.   

18 Når man skal finne frem i Bibelen er det lurest å lete etter verset aller 
først, så kapitlet, så boka og til slutt hvilket testamentet verset står i. 

  

19 Edens hage er et annet navn på paradiset.   

20 Tre av budene (de 10 bud) handler om Gud.   

21 Menneske kan leve helt uten synd hvis vi ikke blir påvirket av noe 
utenfra. 

  

22 Hvis vi tror på Gud og velger å følge Jesus vil det alltid gå oss godt, og vi 
vil aldri mer oppleve problemer og fæle ting. 

  

23 Jesus oppsummerte alle de 10 budene i det doble kjærlighetsbudet som 

sier at «Du skal Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av 

all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv.» 

  

24 Gode katolikker bør be ofte til Maria. Vi ber til henne akkurat slik vi ber til 
Jesus eller til gud, ettersom Maria var Jesu mor. 

  

25 Maria var en ung, ganske fattig og også ukjent person (sto ikke om henne 

noe sted i Bibelen, heller ikke i noen historiebøker) før hun skulle bli Jesu mor.  
  

26 Det er syv sakramenter i Den katolske kirke, og det er meningen at alle 
katolikker skal motta alle syv sakramentene i løpet av  livet sitt. 

  

27 Ifølge den katolske kirkes syn er det ikke riktig å ha sex utenfor 
ekteskapet. 

  

28 Ifølge den katolske kirke faller temaet om abort innunder det femte bud. 
(Her må dere vite hva dette budet sier for å kunne vite hva kirken sier 

om nettopp abort.) 

  

29 En katolsk messe kan godt foregå uten kommunion (nattverden).    

30 Dagen Jesus startet nattverden heter langfredag.   

31 Påsken varer i 40 dager.   

32 De første som kom til graven etter at Jesus hadde stått opp (noen 
kvinner) fikk ikke snakke med Jesus, men med noen engler. 

  

33 Fastetidens farge er grønn.   

34 Påsken faller alltid på den samme datoen hvert år.   

35 Språket Jesus snakket da han levde het arameisk.   

  


