
Skriftemåls-quiz

Denne quizen baserer seg på fremstillingen om botens sakrament som er å finne i 
YOUCAT, artiklene 225-239. Quizen kan både gjennomføres som klassisk quiz enkelt- 
eller gruppevis, eller ved hjelp av quiz-nettstedet kahoot. Dersom du ønsker å 
gjennomføre det som kahoot, må alle deltagerne ha en smarttelefon som er koblet opp til 
internett, og du må ha PC med internettilkobling og projektor. Kahoot-quizen finner du her: 
https://create.kahoot.it/#user/fdbea687-fb86-4407-bf3d-55ca1cc73cb4/kahoots/created

Lærerens eksemplar
Riktig svar står oppgitt i fet kursiv.

1. Er skriftemålet et sakrament?
a) Nei
b) Ja

2. Hvem innstiftet skriftemålet?
a) Profeten Mohammad
b) Jesus
c) Peter, den første paven
d) Alle apostlene på pinsedagen

3. Hvorfor kan man bare skrifte til en prest?
a) Siden prestene må vite hvordan menighetsmedlemmene synder
b) Siden de forteller syndene våre videre til Gud
c) Siden de har autoritet til å tilgi på Guds og Kirkens vegne
d) Siden andre mennesker bare vil sladre om det

4. Hvordan bør man forberede seg til skriftemålet?
a) Gjennomføre en samvittighetsransakelse
b) Gå en lang tur
c) Spørre alle sine nærmeste om man har såret dem
d) Faste på vann og brød i minst én dag

5. Hva er bot i forbindelse med skriftemålet?
a) En pris man betaler til presten for å ha brutt Kirkens bud
b) Det man får dersom man er for lenge inni skriftestolen 
c) Det er straffen man får
d) En bønn eller handling presten gir for å gjøre opp for synden
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6. Får man tilgivelse for syndene bare man ramser dem opp?
a) Nei, man må angre og ha til hensikt å ikke synde igjen
b) Nei, man må fortelle hele historien og alle detaljene for hver synd
c) Ja, det viktigste er bare å si det
d) Ja, men bare om man ramser dem opp på latin

7. Hvilke synder må man skrifte?
a) De syndene man skjemmes mest over
b) Alle alvorlige synder man har gjort, men ikke skriftet før
c) Absolutt alt man har gjort av feil
d) Bare slike synder man ikke har gjort tidligere

8. Hvor ofte må en katolikk skrifte?
a) Annenhver uke
b) Hver søndag
c) Minst én gang i året og før kommunion ved alvorlig synd
d) Så ofte som det er behov – det finnes ingen regler for det

9. Er det lov å skrifte selv om man ikke har begått alvorlig synd?
a) Nei, det er å misbruke prestens tid og energi
b) Nei, det fremmer kun frykt og et bilde av Gud som sint
c) Ja, skriftemålet er alltid en gave som gir nærhet til Gud
d) Ja, men da må man skrifte andres synder i stedet

10. Kan man skrifte andre menneskers synder?
a) Ja, både for levende og døde
b) Ja, men da må de selv gjøre boten
c) Nei, men man kan be presten om å skrifte dem til paven
d) Nei, skriftemålet er alltid et personlig møte med Gud

11. Finnes det noen synder som ikke kan tilgis i et skriftemål?
a) Ja, da må man gå barbent til Jerusalem for å få tilgivelse
b) Ja, noen synder kan kun biskop eller pave gi absolusjon for 
c) Nei, og egentlig trenger vi ikke skriftemål heller, for Gud alene tilgir
d) Nei, ingen synder er verre enn andre

12. Kan presten fortelle videre noe han har fått høre i et skriftemål?
a) Ja, men bare til biskopen og paven
b) Ja, til politiet kan presten fortelle alt
c) Nei, ikke under noen omstendighet eller til noen myndighet
d) Nei, men om han skulle gjøre det, er det greit



Elevens eksemplar

1. Er skriftemålet et sakrament?
a) Nei
b) Ja

2. Hvem innstiftet skriftemålet?
a) Profeten Mohammad
b) Jesus
c) Peter, den første paven
d) Alle apostlene på pinsedagen

3. Hvorfor kan man bare skrifte til en prest?
a) Siden prestene må vite hvordan menighetsmedlemmene synder
b) Siden de forteller syndene våre videre til Gud
c) Siden de har autoritet til å tilgi på Guds og Kirkens vegne
d) Siden andre mennesker bare vil sladre om det

4. Hvordan bør man forberede seg til skriftemålet?
a) Gjennomføre en samvittighetsransakelse
b) Gå en lang tur
c) Spørre alle sine nærmeste om man har såret dem
d) Faste på vann og brød i minst én dag

5. Hva er bot i forbindelse med skriftemålet?
a) En pris man betaler til presten for å ha brutt Kirkens bud
b) Det man får dersom man er for lenge inni skriftestolen 
c) Det er straffen man får
d) En bønn eller handling presten gir for å gjøre opp for synden

6. Får man tilgivelse for syndene bare man ramser dem opp?
a) Nei, man må angre og ha til hensikt å ikke synde igjen
b) Nei, man må fortelle hele historien og alle detaljene for hver synd
c) Ja, det viktigste er bare å si det
d) Ja, men bare om man ramser dem opp på latin

7. Hvilke synder må man skrifte?
a) De syndene man skjemmes mest over
b) Alle alvorlige synder man har gjort, men ikke skriftet før
c) Absolutt alt man har gjort av feil
d) Bare slike synder man ikke har gjort tidligere



8. Hvor ofte må en katolikk skrifte?
a) Annenhver uke
b) Hver søndag
c) Minst én gang i året og før kommunion ved alvorlig synd
d) Så ofte som det er behov – det finnes ingen regler for det

9. Er det lov å skrifte selv om man ikke har begått alvorlig synd?
a) Nei, det er å misbruke prestens tid og energi
b) Nei, det fremmer kun frykt og et bilde av Gud som sint
c) Ja, skriftemålet er alltid en gave som gir nærhet til Gud
d) Ja, men da må man skrifte andres synder i stedet

10. Kan man skrifte andre menneskers synder?
a) Ja, både for levende og døde
b) Ja, men da må de selv gjøre boten
c) Nei, men man kan be presten om å skrifte dem til paven
d) Nei, skriftemålet er alltid et personlig møte med Gud

11. Finnes det noen synder som ikke kan tilgis i et skriftemål?
a) Ja, da må man gå barbent til Jerusalem for å få tilgivelse
b) Ja, noen synder kan kun biskop eller pave gi absolusjon for 
c) Nei, og egentlig trenger vi ikke skriftemål, for Gud alene tilgir
d) Nei, ingen synder er verre enn andre

12. Kan presten fortelle videre noe han har fått høre i et skriftemål?
a) Ja, men bare til biskopen og paven
b) Ja, til politiet kan presten fortelle alt
c) Nei, ikke under noen omstendighet eller til noen myndighet
d) Nei, men om han skulle gjøre det, er det greit


