OPPGAVER

2. runde
5. – 7. klasse

Våren 2013

Navn:
2. runde
5.‐ 7. klasse

Oppgave 1

Svar på spørsmålene

Spørsmålene er hentet fra den utdelte teksten fra Lukas’ evangelium.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter
1 poeng for hvert riktig svar. Maks 10 poeng.
1. Hvor mange dager ble Jesus fristet av djevelen? _____________________
2. Hva må man først ta ut av sitt eget øye før man kan dra flisen ut av noen andre sitt
øye? ______________________
3. Hva hendte med den spedalske mannen da Jesus rørte ved ham? ______________
4. Hva sa Jesus først til den lamme mannen? Var det ”stå opp og ta din seng og gå
hjem til ditt hus”, eller ”Menneske, dine synder er deg forlatt”?
____________________________
5. Hva het faren til jenta på tolv år som Jesus vekte til live? _______________
6. Hva het tolleren som forlot alt og fulgte Jesus? ______________________
7. Jesus befalte de onde ondene som bodde i den besatte mannen å fare inn i noen
dyr. Hvilke dyr var dette? _____________________
8. Hvilken dag var det Jesus og disiplene plukket aks på da de gikk gjennom
kornåkrene? _______________________
9. Hva ble Maria Magdalena helbredet fra? _______________________
10. Hvor mange foll frukt bar de såkorna som falt i god jord? _________________
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Oppgave 2

Sett en strek

Denne oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra Lukas’ evangelium.
Sett en strek mellom person og setningen som passer.
Tillatt tid på denne oppgaven er 3 minutter.
1 poeng for hvert riktig svar. Maks 8 poeng.

Jairus

Simon
Legion

Jesus

Kysset Jesu føtter
Gjorde i stand et stort
gjestebud for Jesus

Hadde en syk datter
Fikk i oppdrag å fange mennesker

Tolleren Levi

Var navnet på de onde åndene
hos den besatte mannen

Døperen Johannes

Sa: ”elsk deres fiender”

Simon Peter

Hadde en svigermor som lå syk
med høy feber

Synderinnen

åt verken brød eller drakk vin
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Oppgave 3

Rett eller Galt?

Kryss av om påstanden er rett eller gal.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.
1/2 poeng for hvert riktige svar. Maks 10 poeng.
Rett
Israelittene bodde 40 år i Egypt
Paulus fornektet at han kjente Jesus tre ganger
Kona til Uria het Batseba
Profeten Elia rei inn i Jerusalem på et esel
Jesus fortalte en lignelse som fem kloke og fem dårlige
jomfruer
Jesus ble korsfestet på langfredag
Josef hadde elleve brødre. En av dem het Ruben
Jesus hadde 12 apostler
Døperen Johannes ble forgiftet og døde
David pleide å spille fløyte for Kong Saul
Moren til Isak het Sara
Gideon var en prest i Egypt
Apostlene Jakob og Johannes var brødre
Det var Saul som salvet David til konge
Timoteus var Jesu bror
Det var Peter som ropte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forlatt meg?”
Noah hadde fem sønner og to døtre
Moses drepte en mann
Jesus smurte jord som han hadde spyttet på i øynene til en
blind mann
Sakkeus klatret opp i et fikentre

Galt
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Oppgave 4

Hvor hører de hjemme?

I denne oppgaven skal dere plassere personene i den delen av bibelen hvor det står om
dem. De som det står om i Det gamle testamentet, skal plasseres under GT. De det står
om i Det nye testamentet, skal plasseres under NT. Selv om noen navn er nevnt i dem
begge, skal de likevel bare plasseres der hvor hovedhistorien om dem står.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.
1/2 poeng for hvert riktig svar. Maks 10 poeng.
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