Nr 1
3 poäng Allt är mörkt och tomt.
2 poäng Berättelsen utspelar sig under sju dagar.
1 poäng Varje dag gör Gud något nytt.

Nr 2
3 poäng Allt är gott och underbart i Guds värld.
2 poäng Guds fiende kommer och vill förstöra.
1 poäng Fienden lyckas lura en kvinna, som sedan lockar med sig sin man.

Nr 3
3 poäng Människorna är onda och lyssnar inte till Guds röst.
2 poäng Gud bestämmer sig för att straffa människorna.
1 poäng Gud räddar åtta människor och ett par av varje djur
undan straffet.

Nr 4
3 poäng Far och son går upp till Moria berg tillsammans.
2 poäng Pojkens mamma heter Sara.
1 poäng På berget hör de plötsligt Guds röst och ser en bagge
som fastnat i en buske.

Nr 5
3 poäng Med en sten som kudde övernattar en man under bar
himmel.
2 poäng Mannen är på flykt.
1 poäng Mannen har en tvillingbror som heter Esau.

Nr 6
3 poäng Alla israeliska pojkar ska dödas.
2 poäng Farao i Egypten har bestämt det.
1 poäng Bakom busken gömmer sig en flicka som heter
Miriam.

Nr 7
3 poäng Israels folk jobbar hårt.
2 poäng En främmande kung bestämmer över dem.
1 poäng Kungen heter Farao.

Nr 8
3 poäng Mannen på bilden är domare, men är tillfångatagen av fienden.
2 poäng Filistéerna styr i Israels land.
1 poäng Gud har gett mannen en kroppslig styrka och den sitter i hans
hår.

Nr 9
3 poäng Israels folk är slavar i Egypten.
2 poäng Mose och Aron försöker få Farao att släppa folket. Gud sänder
olika plågor över egyptierna.
1 poäng Isrels folk stryker blod från ett lamm på dörrkarmarna.

Nr 10
3 poäng En profet i Gamla Testamentet.
2 poäng Gud hämtar hem honom till himlen i en vagn av eld.
1 poäng Profeten som kom efter honom heter Elisa.

Nr 11
3 poäng Filistéerna krigar mot Israels folk.
2 poäng En av männen på bilden är fåraherde.
1 poäng Den andra mannen är 3,25 meter lång.

Nr 12
3 poäng Alla människor måste resa till sin födelsestad för att betala skatt där.
2 poäng En gravid kvinna får rida på en åsna för att orka med den långa resan.
1 poäng När kvinnan och hennes man kommer fram till staden finns det ingen
plats där de kan sova.

Nr 13
3 poäng En profet predikar att människorna ska vända om till Gud.
2 poäng De människor som vill lyssna till Guds röst blir döpta.
1 poäng Vid detta dop kommer Guds Ande ner från himlen och man får höra
Guds röst tala från himlen.

Nr 14
3 poäng Lärjungarna är rädda.
2 poäng Det börjar storma när lärjungarna är på sjön.
1 poäng En man börjar prata med vinden och vågorna.

Nr 15
3 poäng Judarna vill ha en ny kung.
2 poäng De lägger sina mantlar och palmblad på marken.
1 poäng De ropar ”hosianna” till mannen som rider på åsnan.

Nr 16
3 poäng Kristendomens viktigaste händelse.
2 poäng Händelsen utspelar sig på ett berg utanför Jerusalem.
1 poäng Tre människor dör. Två är skyldiga och en är oskyldig.

Nr 17
3 poäng Två män är på vandring när de får sällskap med en främling.
2 poäng De två männen är uppskakade över att en oskyldig man har blivit korsfäst och dödad.
1 poäng Främlingen förklarar vad profeterna i Gamla Testamentet har skrivit
om Jesus.

Nr 18
3 poäng Lärjungarna är samlade på ett berg i Galileen.
2 poäng Jesus lovar att han ska vara med lärjungarna varje dag intill tidens slut.
1 poäng Plötsligt är Jesus borta.

