
Ordinasjonens sakrament – spørsmål

Tid
ca. 45 minutter

Mål
Hjelpe ungdommene til å finne svar på vanlige spørsmål om ordinasjonen

Du trenger
PC med tilgang til internett
Projektor
YOUCAT til alle, evt. til alle grupper
Papir eller notatark og penner
Utskrifter av denne stensilen til alle

Beskrivelse
Vis filmen "Sacraments 101: Holy Orders (what ordination means)" fra Busted Halo. Del 
deretter hele gruppen opp i smågrupper på to og to, gi dem én YOUCAT, notatark, penner 
og spørsmålsstensiler. Be dem så om å lese artiklene 249-259 og deretter om å svare på 
spørsmålene. Spørsmålene relaterer seg både til filmen og til YOUCAT-artiklene.



Spørsmål

1. Er det å være prest en jobb på linje med andre jobber? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Kort fortalt: hva vil det egentlig si å være prest?

3. Hvem er prester og hvordan blir man prest?

4. Hva menes med "det allmenne prestedømmet"?

5. På hvilken måte er det allmenne prestedømmet ulikt det ministerielle prestedømmet 
(som noen menn blir ordinert til)? Det er likheter, men også vesensforskjell. Hva består 
vesensforskjellen i?

6. Når innstiftet Jesus ordinasjonens sakrament, og hvem fikk del i det?

7. Hvordan har denne tjenesten fortsatt gjennom historien?

8. De fleste sakramenter gjelder bare for menneskene så lenge de lever på jorden, men 
det er tre sakramenter, inkludert ordinasjonen, som gir et evig og uforanderlig merke på 
personens sjel, og som vil følge personen inn i evigheten. Hvilke er de andre to 
sakramentene?

9. Forberedelsen til å motta ordinasjonens sakrament beskrives som en "reise". Hvorfor 
tror du det er slik?

10. Prestetjeneste betegnes som et kall. Hvordan erkjenner man et slikt kall?

11. Hvorfor lærer Kirken at bare menn kan bli ordinerte prester?

12. Hvor mange grader finnes det innen ordinasjonens sakrament? Hva er disse?

13. Hva er diakonens oppgaver, og hvilke sakramenter kan han feire?

14. Hva er prestens oppgaver, og hvilke sakramenter kan han feire?

15. Hva er biskopens oppgave, og hvilke sakramenter kan han feire?

16. Er det noen vesensforskjell mellom "vanlige" biskopers og pavens ordinasjon? Forklar 
hva som er forskjellen mellom dem.

17. Hvorfor krever Den katolske kirke at biskoper og prester skal leve sølibatært (dvs. 
Ugift)?

18. Hvorfor kalles ordinasjonen et tjenestens sakrament? Hvordan kommer denne 
ydmykheten til uttrykk i ordinasjonsmessen?


