
1.
Jesus red in i Jerusalem sittandes på en åsna. Åsna 
var ett vanligt djur i Israel på Jesu tid, hur många 
åsnor finns det i Sverige idag?

 1. 400-500 
 X. 500-600
 2. 600-700

2.
När Jesus firade påskmåltiden med sina lärjungar 
gjorde han det för sista gången. Jesus uppmanade 
dem att fortsätta att fira nattvard till minne av 
honom ända till den dag Jesus ska komma tillbaka. 
Vilken dag kommer Jesus komma tillbaka?

 1. En torsdag
 X. En annan dag
 2. Bara Fadern vet

3.
Efter måltiden gick Jesus och lärjungarna till en 
trädgård som hette Getsemane trädgård. Där bad de 
tillsammans. Jesus bad ”Låt din vilja ske” till sin Fader 
i himlen. I vilken bön lär Jesus att be ”Låt din vilja 
ske”?

 1. Vår Fader
 X. Gud som haver
 2. Välsignelsen

4.
Jesus blir sedan fängslad och döms till döden. 
Jesus som är oskyldigt dömd korsfästs tillsammans 
med två rövare. Den ena av rövarna bekänner då 
Jesus som Messias och Jesus säger ”Redan idag ska 
du vara med mig i paradiset”. Paradis också är en 
chokladask från vilket chokladföretag?

 1. Fazer  
 X. Marabou   
 2. Cloetta

5.
När Jesus dog blev det mörkt över hela jorden och 
förhänget i templet brast mitt itu. Flera människor 
förstod att Jesus verkligen var Guds son. När 
förhänget brast kunde alla människor komma längst 
in i templet, in i Guds närhet. Vad kallades den 
platsen?

 1. Altaret 
 X. Dopgraven
 2. Det allra heligaste

6.
Jesus begravdes av en man som hette Josef och 
som var en lärjunge i hemlighet. Några kvinnor var 
de första som fick se att graven var tom och de var 
också de första som fick möta Jesus uppstånden. 
Vad gör vi varje vecka än idag för att minnas denna 
händelse?

	 1.	Vi	firar	gudstjänst
 X. Äter lång lördagsfrukost
 2. Ger varandra påskägg

7.
När Jesus hade uppstått visade han sig för bla 
lärjungarna. Hur många människor va det som mötte 
Jesus efter uppståndelsen?

	 1.	Mer	än	500	
 X. Ca 50
 2. Typ 300 
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