Spårningssvar
Uppgift: Kombinera rätt frukost med rätt land!
Rätt svar: Kenya (3) – Japan (1) – Finland (2) – Turkiet (4)
Uppgift: Para ihop rätt – djurets namn på swahili med dess svenska namn eller djurens
fotspår med rätt djur!
Rätt svar: lejon (8), struts (1), sköldpadda (2), giraff (6), zebra (5), elefant (4), gepard (3),
flodhäst (7)
Uppgift: Landsiluetter Vilka länder är det här?
Rätt svar: Kenya (1), Estland (2), Finland (3) och Japan (4)
Uppgift: Måla flaggorna rätt!
Rätt svar: Kenyas flagga är ovanifrån svart, röd, grön med vita band mellan. Skölden är
röd med svarta kantfält och mittens mönster i vitt, spjuten vita. Estlands flagga är ovanifrån
blå, svart och vit. Finlands flagga har blått kors på vit botten.
Uppgift: Vilket land är vilket: Estland – Kenya – Finland?
Rätt svar: Det till ytan största landet är Kenya, det minsta Estland.
Uppgift: Två missionsverser ur Bibeln
Rätt svar: Dop- och missionsbefallningen finns i Matteus 28 och ”Ty så …” kallas Lilla
Bibeln.
Uppgift: Folkslag i Kenya Vilket av frimärkena avbildar två samburu?
Rätt svar: De röda dräkterna.
Uppgift: SLEF:s missionsarbete
Rätt svar:
A. 1963
B. 1989
C. 2007
Uppgift: Bibelöversättning Översätt bibelordet till svenska med hjälp av ordlistan!
Översättningen i folkbibeln lyder: ”Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och
frälsa det som var förlorat.” Lukas 19:10
Uppgift: Vattenanvändning
Rätt svar: 60 och 140 liter.
Uppgift: Vilket land?
… I det här landet finns idag ca 4000 evangelikalt kristna,vilket motsvarar 0,008 % av
befolkningen på 76 miljoner. Att vara kristen här är inte helt riskfritt.
Rätt svar: Turkiet

Uppgift: Vilket land?
… De kristna här behöver stöd i sin tro i vardagen och i samhället. De behöver
undervisning i biblisk tro och i hur man lever och vittnar som kristen. Detta gäller alla
kristna, men i synnerhet de som mot en ateistisk bakgrund kommit till tro. Förr kunde man
räkna med en äldre generation som hade en baskunskap i kristna frågor, något som nu
saknas helt.
Rätt svar: Estland
Uppgift: Vilket land?
…Cirka 4–5% av landets befolkning är onådd av evangeliet, däribland samburu där 0,5%
är kristna. Behovet av diakonala insatser är stor i hela landet, där torka är vardag, etniska
konflikter landsomfattande och 500 personer dör i aids varje dag.
Rätt svar: Kenya
Uppgift: Bibelöversättningsstatitsik
1. Hur många språk finns det i världen? Rätt svar: 6877
2. Hur många språk saknar ännu hela Bibeln på sitt språk? Rätt svar: 6359
3. Hur många språk har inte någonting (ens en mening) från Bibeln översatt till sitt språk?
Rätt svar: 4873
Uppgift: Bibelöversättningsarbetets skeden.
Rätt svar:
1. Studerar det lokala språket, ljuden, munrörelserna m.m.
2. Analyserar ljuden och grammatiken, skriver ner talat språk.
3. Utvecklar ett bra alfabet.
4. Översätter Bibeln.
5. Hjälper folket att använda Bibeln.
Uppgift: Två bibelord på turkiska att slå upp i svenska Bibeln. Hur lyder de på svenska?
A. (Psaltaren 23:1) Rätt svar: Herren är min Herde.
B. (Lukas 2:10–11) Rätt svar: Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till
er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad,
och han är Messias, Herren.”
Uppgift: Översätt bibelordet till svenska med hjälp av ordlistan!
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
Uppgift: Översätt bibelordet till svenska med hjälp av ordlistan!
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på
honom inte skall förgås utan ha evigt liv.”! !
!
!
!
Uppgift: Språket är samburu – Hitta orden i ABC-boken!
1. Vad betyder sandal på samburu? (namükë)
2. Vad betyder krokodil? (lkinyang)
3. Vad betyder yxa? (uro)
4. Vad betyder hydda? (nkaji)
5. Vad betyder mygga? (nkajïng´a)

