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Tip 13 rigtige

1) Hvad betyder ordet "konfirmation"?
a) overhøring
b) bekræftelse
c) eksamen
d) indvielse
2) Hvilke af disse symboler er ikke et
specielt kristent symbol?

B)
A)

C)

D)

3) Hvad står der efter de fleste af de
7 skabelsesdage (1.mosebog, kap.1)?
a) Og dog manglede der endnu noget
b) Og Gud så at det var godt
c) Og Gud så at hans gerning var fuldendt
d) Og dog forblev himlen bedre end jorden
4) Hvad var straffen for hor i følge
moseloven?
a) Dødsstraf ved korsfæstelse
b) 40 piskeslag
c) Dødsstraf ved stening
d) 7 ugers fængsel
5) Hvad betyder ordet "farisæerne"?
a) "Bønderne"-et skældsord
b) "De afsondrede"-dem som afholdt sig
fra almindelige ufromme folk
c) "De krigeriske"-et frihedskæmperparti
d) "Persere"-af det gamle ord for Persien:
Farsia
6) Hvor blev Jesus født i følge
Lukasevangeliet?
a) Jerusalem
b) Nazareth
c) Betlehem
d) Jeriko
7) Hvor mange år er det siden at Jesus blev
født?
a) ca. 500 år
b) ca. 1500 år
c) ca. 2000 år
d) ca. 6000 år

8) Hvad fortælles der allerførst om menneskets skabelse i Bibelen?
a) At Gud skabte mennesket som mand og
kvinde i sit billede
b) At det første menneske sprang ud af Guds pande
c) At mennesket blev skabt af en blanding af jord
og gudeblod
d) At Gud skabte først manden, dernæst kvinden
af hans ribben
9) Hvilken af disse sætninger om Gud finder vi i
Ny Testamente?
a) Gud er effektivitet
b) Gud er kærlighed
c) Gud er rigdom
d) Gud er lykke
10) Hvilket af disse symboler er et særligt
kristent symbol?

A)

B)

C)

D)
11) Hvilken af disse personer hører ikke
hjemme i bibelhistorien før Jesus - altså i
Gammel Testamente?
a) Adam
b) Eva
c) Lovgiveren Moses
d) Apostelen Paulus
12) Sætningerne: "Dette er Jesu Kristi legeme,
dette er Jesu Kristi blod" forekommer i
gudstjenesten under:
a) dåben
b) prædikenen
c) nadveren
d) velsignelsen
13) Lignelsen om den fortabte søn andler om:
a) En søn, der slår sin bror ihjel
b) En søn, der farer vild i ørkenen
c) En far og hans to sønner
d) En far der ofrer sine sønner
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