1. Vilka två delar har Bibeln?
‐ Gamla och Nya testamentet
2. Vad hette Esaus bror?
‐ Jakob
3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn
av eld?
‐ Elia

1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus?
‐ Evangelium
2. Hur många bröder hade Josef?
‐ 11
3. Vem av profeterna kastades in i en
lejongrop?
‐ Daniel

1. Vad heter kyrkans heliga bok?
‐ Bibeln
2. Vad kallades paradiset där Adam och Eva
bodde?
‐ Eden/Edens lustgård
3. Vad menas med de apokryfiska
evangelierna?
‐ De evangelier som hamnade utanför Bibeln.

1. Vad betyder ordet ”testamente”?
‐ Förbund
2. Var bodde Abraham först med sin fru?
‐ I Harran i Mesopotamien
3. Vad betyder ordet ”evangelium”?
‐ Glädjebudskap om Kristus

1. Vilken är Bibelns första berättelse?
‐ Gud skapar världen
2. Vilket namn ville Gud att Abraham och Sara
skulle ge åt sin son?
‐ Isak
3. Vilken annan bok har evangelisten Lukas
skrivit i Bibeln förutom sitt evangelium?
‐ Apostlagärningarna

1. Vilka är Nya testamentets fyra första
böcker?
‐ De fyra evangelierna
2. Vad gjorde Sara, när hon fick veta att hon
skulle få en son trots att hon var så
gammal?
‐ Hon skrattade till.
3. Vem skrev sitt evangelium sist?
‐ Johannes

1. Vilka har skrivit de fyra evangelierna?
‐ Matteus, Markus, Lukas och Johannes
2. Vad menar man med ”offer” i Bibeln?
‐ En gåva till Gud
3. Vem av lärjungarna var inte med på
judarnas pingstfest 50 dagar efter påsk?
‐ Judas Iskariot

1. Vad betyder ordet ”evangelium”?
‐ Det glada budskapet om Kristus.
2. Vad skulle den förstfödde sonen Esau få?
‐ Faders välsignelse (arv)
3. Vem av evangelisterna var tulltjänsteman?
‐ Matteus

1. Vad kallar judarna veckans sjunde dag?
‐ Sabbat
2. Vad hette Isaks tvillingsöner?
‐ Esau och Jakob
3. Vad hette han som först förföljde de kristna
men till slut själv blev en kristen?
‐ Aposteln Paulus

1. Vad får man inte göra på sabbaten enligt
judisk sed?
‐ Man får inte arbeta.
2. Vad hände med Isak när han blev gammal?
‐ Han blev blind.
3. Jesus använde namnet Kefas om Petrus.
Vad betyder namnet?
‐ Klippa/berg

1. Vad modellerade den unge Jesus av lera?
‐ Fåglar
2. Hur var det möjligt att den blinde Isak inte
kände igen Jakob trots att han kände på
sonens händer?
‐ Jakob hade killingpäls på sina händer.
3. Vem blev vald till lärjunge efter Judas
Iskariot?
‐ Mattias

1. Vilken är judarnas viktigaste fest?
‐ Påsk
2. Vem av Jakobs tolv söner var näst yngst?
‐ Josef
3. Vad brukar aposteln Paulus ofta kallas?
‐ Kärlekens apostel, hedningarna apostel

1. Vad heter sjön där lärjungarna brukade
fiska?
‐ Gennesaret
2. Hurdan uppläxning beslöt bröderna ge åt
Josef?
‐ De kastade honom i en tom brunn.
3. Vad kallas det sjungande sättet att läsa
Bibeln och böner?
‐ Recitativ läsning

1. Jesus försvann under påskfesten. Var
hittades han till slut?
‐ I templet
2. Farao började gynna Josef. Vad var orsaken
till det?
‐ Josef kunde tyda faraos drömmar.
3. Varje kapitel i Bibeln är indelat i mindre
enheter. Vad kallas de?
‐ Verser

1. Hur många män kallade Jesus till sina
lärjungar?
‐ 12
2. Vad slapp egyptierna lida av tack vare
Josef?
‐ Hungersnöd
3. Vilket är Gamla testamentets
originalspråk?
‐ Hebreiska

1. Hur många lerfåglar vaknade till liv när
Jesus klappade i sina händer?
‐ 12
2. Vilket djur lockade Eva att äta av det
förbjudna trädet?
‐ En orm
3. Vad fick Saulus att bli kristen?
‐ Kristus uppenbarade sig för honom.

1. Hur gammal var Jesus då han för första
gången fick följa med på påskfesten?
‐ 12 år
2. Varför blev bröderna avundsjuka på Josef?
‐ De ansåg att pappa favoriserade Josef.
3. Vilket djur bet Paulus när han gjorde upp
en eld?
‐ En huggorm

1. Palestina har två årstider. Vilka?
‐ Sommar och vinter
2. Var hamnade Josef efter att han kastades i
brunnen?
‐ I Egypten som slav.
3. Varje bok i Bibeln är indelad i mindre
avsnitt. Vad kallas de?
‐ Kapitel

1. Vilka ska man älska, förutom sina
närmaste, enligt Jesus?
‐ Sina fiender
2. Vad drömde farao om?
‐ Feta och magra kor och veteax
3. Vem översatte Nya testamentet till finska?
‐ Mikael Agricola

1. Vilket yrke hade många av Jesu lärjungar?
‐ De var fiskare
2. Vad hette Moses bror?
‐ Aron
3. Vilket är Nya testamentets originalspråk?
‐ Grekiska

1. Vad för slags fiskare lovade Jesus göra av
sina lärjungar?
‐ Människofiskare
2. Vad var guldkalven får något?
‐ En avgud
3. Vem har skrivit största delen av Nya
testamentets brev?
‐ Aposteln Paulus

1. Vad tog slut på bröllopet i Kana?
‐ Vinet
2. Vad hette han, som efter Mose död ledde
folket till det förlovade landet?
‐ Josua
3. Vad var kung Salomo känd för?
‐ Sin vishet

1. Med vad mättade Jesus 5000 människor?
‐ Med fem bröd och två fiskar
2. Vad hette det förlovade landet?
‐ Kanaans land
3. Vad hette Israels fösta kung?
‐ Saul

1. Jesus sade: ”Himmelriket tillhör sådana
som de.” Vilka menade han då?
‐ Barnen
2. Var förvarades lagtavlorna?
‐ I förbundsarken
3. Vilken händelse ledde till det att den unga
herdepojken David blev så populär?
‐ Han vann den stora jätten Goljat i en duell.

1. Vem av Jesu lärjungar fick en stor
fiskefångst?
‐ Petrus
2. Mose steg upp på ett berg för att tala med
Gud. Vad hette berget?
‐ Sinaiberget
3. Vem har troligtvis skrivit en stor del av
Ordspråksboken i Bibeln?
‐ Kung Salomo

1. Var hölls bröllopet där Jesus gjorde sitt
första under?
‐ I Kana
2. Vem hittade det lilla Mosebarnet?
‐ Faraos dotter
3. Vad kallas de fem Moseböckerna?
‐ Torah/Pentateuk

1. Vilket var Jesu första under?
‐ Han förvandlade vatten till vin.
2. Den brinnande busken var ett förebud om
en person. Vem?
‐ Gudsföderskan, dvs. Jungfru Maria
3. Vilka fungerade som folkets ledare under
åren 1375–1050 f.Kr.?
‐ Domarna

1. Vilket naturfenomen stillade Jesus?
‐ En storm
2. Vad var de tio budorden, som Gud gav åt
Mose, skrivna på?
‐ Två stentavlor
3. Kung David var duktig på att spela ett
instrument. Vilket?
‐ Harpa

1. Jesus jämförde sig själv med ett av den
tidens viktiga yrken, som hade med djur att
göra. Vilket yrke?
‐ Herde
2. Vad kallas Guds bröd i Bibeln?
‐ Manna
3. Kung Salomo byggde något märkvärdigt
och betydelsefullt. Vad?
‐ Jerusalems tempel

1. Vad var det allra första som Gud skapade?
‐ Ljuset
2. Vad gjorde den första plågan i Egypten
Nilens vatten till?
‐ Blod
3. På vilket material skrevs de första heliga
skrifterna?
‐ Pergament och papyrus

1. Hur gammal var Jesus när han började sin
offentliga verksamhet?
‐ C:a 30 år
2. Vilken valuta användes på Jesu tid?
‐ Denar
3. Vad menas med epistel?
‐ Ett läsestycke ur Nya testamentet, oftast ur
Pauli brev

1. Fyll i: Människan skapades till Guds avbild
och ___?
‐ Likhet
2. Vem kom för att be Jesu om hjälp för sin
döende dotter?
‐ Jairos
3. Var i kyrkan förvarar man evangelieboken?
‐ På det heliga bordet

1. Vilka böcker i Bibeln berättar om Jesus och
hans lärjungar?
‐ De fyra evangelierna
2. Vem av lärjungarna gick på vatten men
började sedan sjunka?
‐ Petrus
3. Vad menas med prästens predikan?
‐ Prästens undervisningstal som i allmänhet
förklarar dagens evangelietext

1. I vilken stad levde Jesus sin barndom?
‐ Nasaret
2. Vem bad om hjälp för sin tjänare?
‐ En officer
3. Vilken av Bibelns böcker används i vår
kyrka som sångbok?
‐ Psaltaren

1. Vad hette Palestinas huvudstad?
‐ Jerusalem
2. Vilket på den tiden skamligt arbete var den
förlorade sonen tvungen att ta emot?
‐ Att vakta grisar som svinaherde.
3. När skrevs evangelierna?
‐ Under det första århundradet

1. Var samlades man på Jesu tid för att fira
stora fester?
‐ I templet i Jerusalem
2. Jesus jämförde himmelriket med ett korn.
Vilket korn?
‐ Senapskorn
3. Vilka är Gamla testamentets patriarker?
‐ Israels folks förfäder: Abraham, Isak och
Jakob

1. Vilken veckodag är judarnas sabbat?
‐ Lördag
2. Vilken av Jesu liknelser handlar om
förlåtelse?
‐ Berättelsen om den förlorade sonen
3. Vad är en slunga?
‐ Ett kastvapen

1. Vad gjorde Jesus med de fem bröden och två
fiskarna innan han delade ut dem till 5000
människor?
‐
Han välsignade dem.
2. Vem var kejsare vid tiden för Jesu födelse?
‐
Augustus
3. Kung David ångrade djupt en av sina
gärningar. Vilken?
‐
Han blev kär i en officers hustru, och han såg
till att officeren ställdes i första ledet i ett krig
där han sedan stupade.

1. Vad kallas Jesu berättelser med vilka han
ville undervisa människor?
‐ Liknelser
2. Jesus undervisade om den sista domen
med en liknelse. Vilken?
‐ Liknelsen om vingårdsarbetarna
3. Vem tror man har skrivit Ordspråksboken?
‐ Kung Salomo

1. Hur många korgar mat blev det över av fem
bröd och två fiskar?
‐
12 korgar
2. Vad tog Jungfru Maria och Josef med sig till
templet när de bar fram Jesus där då han var
40 dagar gammal?
‐
Två duvor
3. Vilka tre delar hade templet som Salomo lät
bygga?
‐
Ingång, det heliga och det allra heligaste

1. Vad höll Jesus på med när stormen steg
upp och lärjungar blev rädda för att
drunkna?
‐ Han sov.
2. Vilka var de första som hittade Jesu tomma
grav?
‐ De myrrabärande kvinnorna
3. Hur höll aposteln Paulus kontakt med de
församlingar han hade grundat?
‐ Genom brev

1. Vad ville många mammor att Jesus skulle
göra med deras barn?
‐ Att han skulle välsigna dem.
2. Vem ville Gud att Abraham skulle offra?
‐ Sin son Isak
3. Vad hände med skeppet, där Paulus var
ombord?
‐ Det sjönk

1. Vad var spetälska?
‐ En hemsk och skrämmande sjukdom
2. Vem var farao?
‐ Egyptens regent
3. Vad sålde Lydia, den första europén som
döptes till kristendomen?
‐ Purpurtyger

1. Vad för speciellt hände när man förde den
treårige Jungfru Maria till templet?
‐ Hon togs till det allra heligaste, dit bara
översteprästen fick gå en gång om året.
2. Vad är en ark?
‐ Ett stort skepp
3. Vad berättar Apostlagärningarna om?
‐ Om tiden efter Kristi uppståndelse och
apostlarnas missionsarbete.

1. Under vilken händelse i Jesu liv
uppenbarade sig den heliga Treenigheten?
‐ Vid Jesu dop
2. Vilken var den sista plågan i Egypten?
‐ Dödsängeln som dödade den förstfödde
sonen i varje egyptisk familj.
3. Vem av lärjungarna kallade Jesus
”klippan”?
‐ Petrus

1. Vilket annat namn använder man om
Kristus i Bibeln?
‐ Den Smorde, Messias, Frälsaren
2. Vilka hade förutspått att Kristus skulle
komma, och t.o.m. att han skulle uppstå?
‐ Profeterna
3. Hur dog aposteln Petrus?
‐ Han korsfästes upp och ner under kejsaren
Neros förföljelser.

1. Vad gjorde herden i Jesu liknelse om den
gode herden efter att han hade kommit hem
med sin hjord?
‐
Han gick tillbaka för att leta efter ett
bortsprunget får
2. Vad drömde Jakob om under sin flyktresa?
‐
Om en stege och änglar som gick upp och ner
på den.
3. Vem hade makten att döma romerska
medborgare till döden?
‐ Den romerska kejsaren

1. Vem stannade för att hjälpa den slagne
mannen i Jesu liknelse om kärleken till
nästan?
‐ En samarier
2. Varför kom Josefs bröder till Egypten?
‐ För att köpa säd
3. Vem anses vara den första kristna
martyren?
‐ Diakonen Stefanos

1. Jungfru Maria fördes in i templet när hon var
tre år gammal. Vad gjorde hon där?
‐
Hon studerade, bad och gjorde handarbeten.
2. Gud lovade Noa att aldrig utplåna världen.
Vad satte han på himlen som ett tecken på
försoningen?
‐
Regnbågen
3. Vilka av lärjungarna tog Jesus med sig till
förklaringsberget?
‐
Petrus, Jakob och Johannes

1. När Jesus var på väg till påskfesten, skickade
han två lärjungar för att hämta nånting till
honom. Vad?
‐
Ett åsneföl
2. Vad tillverkade folket medan Mose var på
berget Sinai?
‐
En guldkalv
3. Vilken kejsare började förfölja de kristna
under det första århundradet?
‐
Kejsaren Nero

