Bibelkuppen 2013
Skede 1 i skolan 13.3.2013
Namn: _____________________________

Klass: __________

Skola: _________________________________________________
Totalt poängantal: _____ / 32 poäng

Lycka till!
1 a. Mammor kom med sina barn till Jesus. Vad ville mammorna att han skulle göra?
______________________________________________________________________

___ / 1 p

							1 b. Vad gjorde lärjungarna?
							________________________________________
							________________________________
							

___ / 1 p

1 c. Vad sa Jesus då till lärjungarna?

							________________________________________
							________________________________________
______________________________________________________________________

___ / 2 p

2. Hur fortsätter meningarna?
a.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, ___________________

______________________________________________________________________
b. Sök

___ / 1 p

först Guds rike och hans rättfärdighet, _________________________

______________________________________________________________________

___ / 1 p

3. Jesus lärde lärjungarna en speciell bön. Den används
mycket fortfarande idag. Ge exempel på FYRA saker som finns
med där, som Jesus ville att människorna skulle be om.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___ / 4 p

4. Fyll i de ord som fattas i meningarna som är tagna ur verser i Matteus evangelium.
a. Älska

era _________________________ och __________________ för
___ / 1 p

dem som förföljer er.
b. Be,

så skall ni få. ______________________, så skall ni finna.

Bulta, så skall _______________________ öppnas.

___ / 1 p

5. Kombinera rätt påstående i den vänstra spalten med rätt tal i den högra spalten genom
att dra streck. Observera att det kan gå flera streck till ett tal!
a. Jesus sa att såhär många gånger ska man förlåta.

100

b. Så många får hade mannen i liknelsen.
5000
c. Så många var de förståndiga och kloka flickorna
(jungfrurna) som skulle på bröllop.
			
d. Så många bröd hade de som skulle räcka åt alla.
e. Så många korgar mat blev över efter att alla hade ätit.
f. Så många män åt av den välsignade maten efter att
Jesus hade predikat på berget.

5

77 eller 70 x 7

12
___ / 3 p

6. Bilderna nere på sidan är från Jesu liknelser. De tre liknelserna handlar alla om samma
sak. Vad handlar de om?
_____________________________________________________________________

___ / 1 p

7. I liknelsen om såningsmannen talade Jesus om
FYRA olika ställen där fröna föll. Var föll fröna?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___ / 2 p

8. Lös korsordet med hjälp av ledtrådarna.

1. Jesus uppväckte en flicka från döden.
Vilket yrke hade hennes pappa?
2. Jesus sa ”Följ mig!” till en man som satt
utanför tullhuset. Vad hette mannen?
3. Vad ska vi se på för att lära oss
att inte bekymra oss om kläder?

4. Vad ska man inte kasta åt svinen
enligt ordspråket?

5. Vad ska vi se på för att lära oss
att inte bekymra oss för hur vi ska få mat?

6. De skriftlärda ville ha tecken.
Jesus sa att de bara skulle få ett tecken.
Det tecknet handlade om något som hände
med en man i Gamla testamentet.
Vad hette mannen?

___ / 6 p

9. Jesus räknade upp olika slags människor som var saliga. Nämn FEM sådana
grupper av människor. Räkna inte upp fler än fem.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

___ / 5 p

10 a. I slutet av bergspredikan berättade Jesus en liknelse. Han sa att den som hör hans
ord och gör efter dem liknar något eller någon. Vad liknar han?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___ / 1 p

10 b. Vad eller vem liknar den som hör Jesus ord men inte följer dem?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___ / 1 p

10 c. Rita en bild som illustrerar den här liknelsen.
___ / 1 p

