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Husker du hva du lærte i 8.klasse? 

Faktasvar til Samling 9, Økt 1, Quizen 

 

 

 

1 – Nei: YOUCAT er for ungdom og unge mennesker… 

2 – Ja 

3 – Nei: Katolsk betyr ‘almen’, noe som er universelt (for alle). Alle er med andre ord velkomne til troen og til Kirken. 

4 – Nei, og litt ja. Den første delen er riktig: Det har levd tusenvis av helgener. Å bli helligkåret er noe som skjer etter 

at noen dør; som regel en god stund etter dennes død. Det finnes derfor ingen levende helgener.  

5 – Ja 

6 – Ja 

7 – Nei: Feil! Det finnes en mengde Gudsåpenbaringer i Bibelen. Da har Gud vist seg på forskjellig vis for forskjellige 

mennesker, og dette har blitt skrevet ned. Det er ikke det samme som et empirisk bevis, slik vi finner i 

naturvitenskapen. Her handler det om vi tror at det som står i Bibelen eller ikke. Hvis noen forteller deg at de har 

sett eller opplevd noe, da kan du ta deres ord for at de har det – at det de mener de har opplevd faktisk har skjedd. 

Du kan bruke disse som vitner på at det har skjedd. Men, det avhenger av at du tror og stoler på det de sier. Slik er 

det med det som står i Bibelen om Gud også. Vi må velge å tro det som står eller å ikke tro på det. 

8 – Ja: Det stemmer. Sjekk Y (YOUCAT Katekismen # 4). 

9 – Ja. Dette stemmer. Det finnes ikke to sannheter, men én. Tro og vitenskap er to sider av den samme sannhet.  

10 – Nei: 73 

11 – Nei: I Det nye testamentet. Han var en venn av Jesus, og det var Jesus som vekket Lasarus opp fra døden. Det 

står om dette i Johannesevangeliet i kapittel 11. 

12 – Nei: Det er disse bøkene som ofte blir kalt apokryfene, og som Den Katolske kirke fremdeles har beholdt i Det 

gamle testamentet, mens de protestantiske kirkene har forkastet disse. 

13 – Ja. 

14 – Nei. Det var omvendt       
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15 – Ja. (altså Paulus) 

16 – Nei: Martin Luther var munk og prest (katolsk); men han var uenig med mye av det både Den katolske kirken og 

dets overhodet/leder (paven) sto for. Vi sier ofte at han talte Rome midt imot. Han var på ingen måte selv noen 

pave. Paven, derimot, så at Martin Luther var en kjetter, en som ikke talte sant om det Den katolske kirke sto for. 

Luther ble derfor lyst i bann (bannlyst), noe som betyr at han ble kastet ut av kirken (Den katolske kirke).  

17 – Ja  

18 – Nei: Omvendt. Finn ut hvilket testamentet dette står i. Finn så boka Finn deretter kapitlet, og til slutt 

verset/versene. 

19 – Ja. 

20 – Ja 

21 – Nei. Feil. Arvesynden – det at Eva og Adam spise av frukten og ble kastet ut av paradiset – ligger innebygd i oss. 

Det har ført til at vi, bare fordi vi er mennesker, ikke greier å leve et perfekt liv og blir stadig fristet til å gjøre ting vi 

ikke burde. Det er har dermed ingenting å si om vi er påvirket av andre mennesker eller ikke. Misunnelse, grådighet, 

egoisme m.m. kan fremdeles lede oss på ville veier vekk fra Gud. 

22 – Nei. Feil. Men, hvis vi tror på Gud og velger å følge Jesus vil han (Jesus) være der sammen med oss når vi 

opplever vanskelige og vonde ting. Samtidig vil vi oppleve et evig liv med Gud etter døden. 

23 – Ja. 

24 – Nei. Vi ber kun til Gud. Det finnes bare en Gud.  Han er Treenig, derfor kan vi også be til Jesus og til Den Hellige 

Ånd, ettersom de er en del av Gud. Maria er ikke en del av gud og heller ingen gudinne. Maria er derimot Kirkens 

viktigste helgen, og helgener har en spesiell plass hos Gud. Vi ber dermed Maria om hjelp til å be til Gud ettersom 

hun er så nær Gud.  

25 – Ja. 

26 – Nei. Feil. Alle katolikker kan bli døpt (dåpen), motta kommunion (eukaristien), skrifte (botens sakrament), bli 

konfirmert (bekreftelse av dåpen) og motta sykesalving skulle de bli syke eller ligge for døden. Det er derimot ikke 

slik at man både kan gifte seg (ekteskapets sakrament) og i tillegg bli ordinert til prest (ordinasjon) eller tre inn i en 

orden (bli munk eller nonne). Det finnes noen unntak (noen gifte prester, f.eks.), men dette er som regel ikke det 

som er normalt. Man har enten den ene eller det andre kallet: Kallet til å gi sitt liv til en annen person i ekteskapet, 

eller kallet til å vie sitt liv til Gud som prest, munk eller nonne. Så er det også noen som aldri gifter seg eller føler de 

har et ordenskall.  

27 – Ja. Riktig! 

28 – Ja. Stemmer! 

29 – Nei. Nattverden er det som gjør hele messen; det aller viktigste med messen. 

30 – Nei. Dagen heter Skjærtorsdag. 

31 – Nei. Den varer i 50 dager, helt til Pinsen. 

32 – Ja. (Menn med lysende kapper som fortalte dem at Jesus hadde stått opp og var ikke død lenger.) 

33 – Nei. Fiolett/lilla 

34 – Nei. Den følger vårjevndøgn og første nymåne etter … (sjekk dette!!!)  

35 – Ja.  


