BK 11 Semifinaler
Tävlingsfrågor och facit
för webben 1.4.2011
De lokala ansvarspersonerna har haft frihet att modifiera frågorna i viss mån, vilket gör att de
frågor som användes i er region kan ha avvikit en del från dessa. Detsamma gäller bedömningen.
Alla i en semifinal har ändå dömt enligt lika grunder.
PAPPER A
1. Räkna upp namnen på de personer som det stod i texten att var med i Jerusalem och väntade på
den helige Ande (den heliga anden).
½ p / rätt namn => totalt 6 p
Rätt svar
Bartolomaios/Bartolomeus
Petrus (Simon)
Matteus
Johannes
Jakob (Alfeus/Alfaios son)
Jakob (Johannes bror)
Simon (Simon ivraren/Simon seloten)
Andreas
Judas (Jakobs son)
Filippus/Filippos
Maria (Jesu mor)
Tomas/Thomas
2. Vad gjorde de medan de väntade?
Rätt svar: de bad

1p

Totalt 7 p
PAPPER B
3. Vilken stad hör ihop med följande saker som tävlingsledaren visar? Varför?
Rätt svar:
a) kedjor/bojor
b) sten
c) svärd

Paulus var fängslad
man stenade Paulus (men han dog inte)
fångvaktaren tänkte döda sig själv

Filippi eller Jerusalem
Lystra *)
Filippi

*) Planen att stena Paulus gjordes upp i Ikonium/Ikonion. Därför kan det också räknas som rätt svar.
1 p per rätt händelse och 1 p per rätt stad

Totalt 6 poäng

PAPPER C

4. PERSONER OCH UPPGIFTER/YRKEN
Kombinera rätt person i den vänstra spalten med rätt yrke i den högra spalten genom att dra
streck. (Observera att ett yrke blir över.)
Rätt svar:

Totalt 5 poäng

PAPPER D

5. Vem är jag?
5 a) Jag är en grekisk gud. I Lystra kallade man Paulus för mitt namn, man trodde att han var jag.
Vem är jag? (Hermes)
1p
Följdfrågor:
1) Varför trodde man att Paulus var Hermes? (det var han som förde ordet)
1p
2) Vilket grekiskt gudanamn fick Barnabas? (Zeus)
1p

5 b) Jag bor i Filippi. Jag har familj. Ibland måste jag jobba också på nätterna. Nu har jag ansvar för
bland annat två män som heter Paulus och Silas. Vem är jag? (fångvaktaren)
1p
Följdfrågor:
1) Vad gjorde Paulus och Silas medan de satt i fängelset i Filippi (två saker)?
(de sjöng och bad)
½p+½p
2) Fångvaktaren tog Paulus och Silas hem till sig. Vad hände här redan samma natt? (fångvaktaren
tvättade deras sår, han dukade ett bord åt dem, fångvaktaren och hans familj blev döpta)
1p
Bedömning:
Uppgift b1) De får ½ p för sjöng, ½ p för bad.
Uppgift b2) De får 1 p oberoende vilken av de tre sakerna de skrivit. Även om de skrivit flera saker får
de bara en poäng.

Totalt 6 poäng

PAPPER E

6. STÄDER
6 a)
3p
2p
1p
6 b)
4p
3p
2p
1p

Till den här staden skulle Paulus föra de kristna som han planerade att ta till fånga i Damaskus
Oljeberget/Olivgårdsberget ligger nära denna stad
Där väntade apostlarna på den helige Ande/den heliga anden
Rätt svar: Jerusalem
I den här staden började Paulus allra först predika
I den här staden bodde lärjungen Ananias och här fanns en gata som kallades Raka gatan
Paulus blev nerhissad i en korg på utsidan av muren till den här staden
Till den här staden var Paulus på väg för att fängsla de kristna när han själv blev kristen
Rätt svar: Damaskus

6 c)
2 p Från den här staden skickade lärjungarna Paulus till hans hemstad Tarsos/Tarsus för att
judarna inte skulle få fast honom
1 p I den här staden bodde Cornelius/Kornelius
Rätt svar: Caesarea/Cesarea
6 d)
3 p Hit blev Paulus förd undan dem som ville honom illa i Berea/Beroia
2 p Här fanns ett altare med inskriften ”åt en okänd gud”
1 p Paulus predikade här på Areopagen/inför areopagen
Rätt svar: Athen

Totalt max 12 poäng
PAPPER F

7. VEM SADE VAD TILL VEM?
Vem sade?
_____________
a) – Jag är med er alla dagar till tidens slut!

Jesus

Till vem?
______________
lärjungarna

b) – Slakta och ät!

en röst (Gud)

Petrus

c) – Kom över och hjälp oss!

en man från Makedonien
/ en makedonier

Paulus (i en dröm)

d) – Tro på Herren Jesus så blir du räddad (frälst), du och din familj.
Paulus

fångvaktaren i Filippi

Totalt 8 poäng

PAPPER G
8. I Joppe gick Petrus för att be. Vart gick han? Ringa in rätt svar.
a) stranden
b) synagogan
c) taket
1p
OBS! Pappret rättas här emellan! Alla bör få veta rätt svar innan tävlingen går vidare.
9. Vad såg Petrus i en syn när han var där? Gör ett collage eller rita en bild som föreställer Petrus
syn. Bedömningen görs inte på basen av hur snyggt det är, utan beroende på hur ni har fått fram
detaljerna som omtalas i texten.
Bedömning:
- en duk kommer ner (från himlen)
- den är fäst i fyra hörn
- i den finns exempel på
fyrfotadjur
kräldjur
fåglar

1p
1p
1p
1p
1p

Totalt 6 poäng

Totalt hela provet 50 poäng

Jokerfrågor på slutet om behövs
A.
Jesus sa att när apostlarna hade fått kraft av den helige Ande (den heliga anden) skulle de berätta
om honom för andra människor.
a) Var skulle de börja? (i Jerusalem)
1p
b) Till vilka två områden skulle de sedan gå vidare? (till Judeen och Samarien)
2p
c) Hur långt skulle budskapet nå till slut? (till jordens yttersta gräns / hela jorden eller motsvarande)
1p

totalt 4 poäng
B.
Det står i texten att den första pingstdagen fanns det i Jerusalem många olika människor som
hörde sitt eget språk talas. Skriv ner så många geografiska platser (städer, länder, områden) och
folkslag ni kommer ihåg.
Kommentarer och instruktioner: stavfel räknas inte som fel
Bedömning: ½ p per plats/folkslag
För Libyen i Kyrene får man ½ p. Om man skrivit antingen Libyen eller Kyrene får man också ½ p. Det
handlar om bara en plats.
Rätt svar:
Mesopotamien
Judeen (judar)
Kappadokien/Kappadocien
Pontos/Pontus
Asien
Frygien
Pamfylien
Egypten
Kyrene i Libyen/Libyen åt Cyrene till
Rom
kretenser (Kreta)
araber (Arabien)
parter/parther (Partien/Parthien)
meder (Medien)
elamiter (Elam)

15 stycken, dvs totalt 7 ½ poäng

