Vad du ska kunna inför provet om katolska kyrkan.
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Du ska känna till de första kristna församlingarna!
Du ska kunna vad förföljelsen innebar för de första kristna.
Du ska veta hur kristendomen blev statsreligion.
Du ska känna till hur den kristna kyrkan delas.
Du ska kunna vem och hur man blir ett helgon.
Du ska veta vad en kättare är och hur de behandlades av kyrkan
Du ska veta hur ett kloster fungerar och hur munkar och nunnor
tillbringar dagarna.
8. Du ska känna till de olika korstågen och följderna av dessa och hur det är
idag i Jerusalem.
9. Du ska känna till påvens historia, ursprunget och vilken makt han hade
och hur det är idag.
10.Du ska kunna berätta vad Vatikanstaten är, betydelsen för katoliker och
vad som finns där.
11.Du ska redogöra för hur en mässa går till!
12.Du ska veta vilka de olika sakramenten är. Hur de går till och varför en
god katolik ska göra det.
13. Du ska kunna vad de vanligaste bönerna heter.
14. Du ska känna till hur en mässa går till.

Överkurs
Förmågor
1. Du ska kunna analysera kristendomen, andra religioner och
livsåskådningar, samt olika bruk och tolkningar inom dessa.
2. Du ska analysera hur religionen påverkar och påverkas av förhållande
och skeende i samhället.
3. Du ska reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
4. Du ska resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Du ska visa dessa förmågor genom att:
Berätta utförligt om ett katolskt sakrament och jämför detta med hur det
fungerar i svenska kyrkan och hur du upplever det.
Du ska även kunna redogöra för hur man blir ett helgon enligt katolska
kyrkan, övriga samhället och slutligen du själv. Vad är en god människa?
Hur visat det sig i praktiken?
Du ska även diskutera en av påvens åsikter om abort, preventivmedel,
skilsmässor och kvinnliga präster. Först ska du redovisa påvens åsikt,
därefter motsatta åsikter och sist vad du själv tycker. Argumentera och
motivera.

