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Utmana dig själv och andra med en tipspromenad efter att ni läst berättelserna i 
Barnens bästa bibel om allt som hände när Jesus föddes. 

1. Vilka var de första ord som ängeln Gabriel sa till Maria när hon fick höra om barnet hon skulle föda?
 q	1. Hej Maria q	X. Maria, var inte rädd q	2. Hej, jag heter Gabriel

2. På gatorna i Betlehems vimmel syns det några djur. Vilka? 

q	1. Två hundar och en jättestor myra q  X. En häst, en hund, en orm q	2. Tre katter

3. Varför föddes Jesus i ett stall? 

q	1. Josef och Maria kände ägaren q	X. Det var fullt på alla hotell q	2. Det var billigast

4. Hur gick det till när änglarna visade sig för herdarna på ängen?

q	1. De kom gående q	X. De flög ner från himlen q	2. De kom fram ur elden

5. I stallet finns två kaniner. Vilken färg har deras byxor?

q	1. Rosa och röda q	X. Gröna och vita q	2. Blå och grå

6. Vilka var de första som hälsade på Jesus efter att han fötts?

q	1. Fåraherdar q	X. Jesus farmor q 2. Kasper, Melker och Baltsar

7. Hur många möss verkar bo i stallet där Jesus föds?

q	1. 9 möss q	X. 3 möss q	2. 4 möss

8. Hur visste de vise männen var den nya kungen fanns?

q	1. De hade en karta q	X. En stjärna visade vägen q	2. De googlade fram det

9. De vise männen tog med sina husdjur på den långa resan. Vilken slags djur? 

q	1. Fluffiga kaniner q	X. Små söta apor q	2. Var sin hund

10. Vad betyder namnet Jesus?

q	1. Gud räddar q	X. Josefs son q	2. Den nya kungen

11. Till vilket land flyr Maria, Josef och Jesus för att komma undan den arge kung Herodes?  

q	1. Grekland q	X. Egypten q	2. Danmark

12. Hur många ljus är det som tänds i den kända julsången ”Nu tändas...juleljus”? 

q	1. Många juleljus q	X. Hundra juleljus q	2. Tusen juleljus

Rätt svar: 1: X,  2: 1,  3: X,  4: 2,  5: 2,  6: 1,  7: 2,  8: X,  9: 2,  10: 1,  11: X,  12: 2
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