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Navn:
5.- 7. klasse

OPPGAVE 1

Bibelspørsmål

Svar på spørsmålene under, som er hentet hele Bibelen.
Det er 3 svaralternativ på hvert spørsmål, bare ett av dem er riktig.
Sett strek under det svaralternativet du tror er riktig.
2 poeng for hvert riktig svar, maks 14 poeng.
Tillatt tid på denne oppgaven er 7 minutter.
1. I lignelsen om den barmhjertige samaritan forteller Jesus om tre personer som kom
forbi den mannen som var skadet. Hvem var de tre personene?
A: En prest, en gjeter og en samaritan
B: En prest, en samaritan og en soldat
C: En prest, en levitt og en samaritan
2. Bibelen forteller om mange ulike konger, men om en av kongene blir det fortalt at han
var veldig klok. Hva het denne kongen??
A: Johannes
B: Salomo
C: Kvirinius
3. Da Jesus ble korsfestet fortelles det at også noen andre ble korsfestet samtidig. Hvor
mange andre personer ble korsfestet sammen med Jesus (altså utenom Jesus)?
A: Fire personer
B: En person
C: To personer
4. I lignelsen om den bortkomne sønnen står det hvilken jobb den bortkomne sønnen
måtte ta seg når pengene tok slutt. Hvilken jobb var dette?
A: Passe griser
B: Kokk
C: Toller
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5. Kva het byen som Jesus ble født i?
A: Betlehem
B: Roma
C: Jerusalem

6. I det gamle testamentet kan vi lese om da Moses førte israelsfolket ut av Egypt. Men
før israelsfolket fikk gå, så sendte Gud noen plager inn over Egypt. Hvor mange plager
sendte Gud inn over Egypt?
A: 5 plager
B: 8 plager
C: 10 plager
7. Kva heter den siste boken som står i Bibelen?
A: Jacobs brev
B: Johannes Åpenbaring
C: Apostegjerningene
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OPPGAVE 2 – Koble sammen de rette personene
Under står navnet på 10 personer fra Bibelen.
To og to personer hører sammen på en spesiell måte.
Finn hvilke personer som hører sammen.
2 poeng for hvert riktig svar, maks 10 poeng.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.

Personer:
Aron

Josef

Eva

Abraham

Sara

Maria

Adam

Moses

David

Goliat

Svar:
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OPPGAVE 3 – Koble sammen rett person med rett ord
Under, til venstre, står navnet på 6 personer fra Bibelen.
Hver av disse 6 personene hører sammen med ett av de 6 ordene som står til
høyre.
Sett strek mellom de personene og ordene som du tror hører sammen.
Alle ordene skal brukes, men ingen ord skal brukes mer enn en gang, dvs det skal
ikke være mer enn en strek bort til hvert ord til høyre.
2 poeng for hvert riktig svar, maks 12 poeng.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.

Judas

Slynge

Bartimeus

Lav/liten

Jesus

Sviker

Sakkeus

Båt

David

Blind

Noah

Kors

