FACIT

Bibelkuppen 2013:
Skede 1 i skolan 13.3.2013

1a. Mammor kom med sina barn till Jesus. Vad ville mammorna att han skulle göra?
De ville att Jesus skulle lägga händerna på barnen och be. 		

1 poäng

							RÄTT SVAR OCKSÅ:
							De ville att Jesus skulle välsigna barnen.
							1b. Vad gjorde lärjungarna?
							

Lärjungarna visade bort dem. 1 poäng

							1c. Vad sa Jesus då?
Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.
ELLER
Låt barnen vara och hindra dem inte från att komma hit till mig. Himmelriket tillhör sådana
som de.
ELLER samma sak med egna ord.
						

1 poäng för första delen, 1 poäng för andra delen

2. Hur fortsätter meningarna?
a. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, _____ det

skall ni också göra

(för) dem. ______								1 poäng
b. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, ____ så

skall ni få allt det andra

också. ___									1 poäng
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.
		
1 poäng för varje rätt sak (högst 4), antingen enligt Bibel 2000 ELLER
		Folkbibeln ELLER bönen som den läses idag ELLER med elevens egna ord
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma
Låt din vilja ske
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
Förlåt oss våra skulder
Utsätt oss inte för prövning
Rädda oss från det onda

Helgat blive ditt namn
Komme ditt rike
Ske din vilja på jorden
Ge oss idag vårt bröd för dagen
Förlåt oss våra skulder
För oss inte in i frestelse
Fräls oss från den onde
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4. Fyll i de ord som fattas i meningarna som är tagna ur verser i Matteus evangelium.
a. Älska era ____fiender

ELLER ovänner_____ och _____be_____ för dem som

förföljer er.				½ poäng				
b. Be, så skall ni få. ____Sök_____ , så skall ni finna.		

½ poäng
½ poäng

Bulta, så skall ____dörren_____ öppnas.				½ poäng

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!
									½ poäng för varje rätt streck
a. Jesus sa att såhär många gånger ska man förlåta.

100

b. Så många får hade mannen i liknelsen.
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.

5000

5

77 eller 70 x 7

12

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

				Himmelriket				1 poäng
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7. I liknelsen om såningsmannen talade Jesus om
FYRA olika ställen där fröna föll. Var föll fröna?
vid vägen / på vägkanten
på stenig mark / på de steniga ställena
bland tistlarna
i den goda jorden		
				
1 poäng för varje rätt svar

8. Lös korsordet med hjälp av
ledtrådarna.
1 poäng för varje rätt svar
På 3. kan också godkännas
BLOMMORNA (med ett M för att
passa in i rutsystemet)
På 3. kan också godkännas
LILJOR (då blir två rutor tomma)
På 5. kan också godkännas
FÅGLAR (då blir två rutor tomma)
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9. Jesus räknade upp olika slags människor som var saliga. Nämn FEM sådana grupper av människor. Räkna inte upp fler än fem.
		

1 poäng för varje rätt svar (högst 5) av alternativen nedan

de som är fattiga i anden
de som sörjer
de ödmjuka
de som hungrar och törstar efter rättfärdighet(en)
de barmhärtiga
de renhjärtade
de som håller fred (skapar frid)
de som förföljs för rättfärdighetens skull
de som blir skymfade (hånade), förföljda och förtalade (som man ljuger och säger ont om)
för Jesu skull

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?
En man som byggde sitt hus på berggrund / klippan.		

1 poäng

10 b. Vad eller vem liknar den som hör Jesus ord men inte följer dem?
En dåre som byggde sitt hus på sand(en).				

1 poäng

10 c. Rita en bild som illustrerar den här liknelsen.
						1 poäng för en bild som handlar om rätt liknelse

