
Spørsmål og svar til Quiz 
 
Riktig svar er uthevet i sort! 
 
Episode 1 – Hva er tro? 
 

1. Hva mener Lars Ivar om tro? 
a. Alle tror på noe 
b. Bare religiøse tror på noe 
c. Alle er kristne 
d. Ingen tror - alle vet 

 
2. Hvilket eksempel gir Lars Ivar på hva man ikke kan vite men bare må tro? 

a. At en rund firkant eksisterer 
b. At en bro man kjører på kommer til å holde 
c. At Rosenborg vinner eliteserien 
d. At grønn er rød eller gul 

 
3. Hva slags farge har Lars Ivar på skjorta si? 

a. Svart 
b. Blå 
c. Grå 
d. Grønn 

 
4. Hvordan er framtidsutsiktene for skjeggveksten hans? 

a. Ekstremt dårlige 
b. Gode 
c. Usikre 
d. Gode, hvis han ønsker å se ut som en skabbete røyskatt  

 
5. Hva gjør at en tro blir troverdig? 

a. At det ikke finnes motargumenter 
b. At det finnes gode grunner for det man tror på 
c. Tro er tro og viten er viten 
d. Så lenge du holder med Odd er det greit 

 
Episode 2 – Finnes Gud? 

1. Hvilke andre religioner tror også bare på én Gud? 
a. Buddhisme 
b. Hinduisme 
c. Islam 
d. Åsatro 

 
2. Hva er en god grunn til å tro at Gud finnes? 

a. Alt som begynner å eksistere har en årsak, den årsaken kan være Gud 
b. Gud fins bare! 
c. Mange tror på Gud 



d. Mirakelet på Anfield da Liverpool slo Barcelona 4-0! 
 

3. Hvilket av disse bibelversene beskriver Gud som en evig Gud? 
a. Bartimeus 4.16 
b. Salme 90.2 
c. Logos 14.40 
d. Apostlenes gjerninger 2.42 

 
       4.   Hva slags telefon har Lars Ivar? 

a. Samsung 
b. Nokia 
c. Sony Eriksson 
d. Iphone 

 
5. Hvordan kan man få en god samtale om hva man tror på? 

a.   Sleng ut masse påstander 
b. Ikke lytt, men stå på ditt! 
c. Still spørsmålet” hva tror du på?” og vær interessert i svaret 
d. Bruk BANK ID 

 
 
Episode 3 – Levde Jesus, og sto han virkelig opp igjen? 
 

1. Finnes det gode grunner til å tro at Jesus fantes? 
a. Nei, kildene er kun fra Bibelen og sannsynligvis funnet opp 
b. Ja, det finnes utrolig mange gode kilder til at Jesus var en mann fra 

Nasaret som ble korsfestet og døde og sto opp igjen 
c. Nei, ikke som jeg har hørt 
d. Nei, det sier seg selv, jeg har ikke funnet noe på nettet! 

 
2. Hvilke andre kilder enn Bibelen trekkes frem i videoen? 

a. Obama, Stoltenberg og Trump 
b. Tacitus og Josefus Flavius 
c. Otrapikodos og Kalamanariktos 
d. Store norske leksikon 

 
3. Hva er sannsynligheten for at disiplene innbilte seg dette? 

a. 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000003%  

b. 0, 0000000000000000000000000003%  
c. 0, 0000000000000000000000000000000000003% 
d. 0, 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000003% 
 

4. Hva er det som gjør kristen tro så forskjellig fra alle andre religioner? 
a. At den handler om våre prestasjoner 
b. At den har den flotteste kunsten 



c. At vi blir frelst ufortjent, bare ved å tro på Jesus!  
d. At det lages så mye god mat! 

 
5. Hva er rart med skoene til Lars Ivar? 

a. Ingenting, faktisk 
b. De er slitte 
c. De er fra Italia 
d. De er importert fra Kuala Lumpur 

 
 
Episode 4 –Om treenigheten; 3 i 1! 
 

1. Hvilken film brukte Lars Ivar for å vise at det er mulig å tenke seg flere dimensjoner? 
a. Løvenes Konge 
b. Avengers 
c. Avengeres – The Endgame 
d. Avengers – Infinity War 

 
2. Hva kan Den hellige ånd hjelpe oss med? 

a. Å bli mer lik Jesus 
b. Å bestå en prøve 
c. Å bli flink til å kjøre bil 
d. Å være bedre enn andre 

 
3. Hva menes med treenigheten? 

a. At en slår tre sammen til en 
b. At 3 +3 blir 6, men delt på 6 igjen blir det 1 
c. At Gud er én, men tre personer på samme tid:  

Faderen, Sønnen og Den hellige ånd  
d. Det er navnet på en tresort 

 
4. Hva slags form har bordet i filmen? 

a. Firkantet 
b. Trekantet 
c. Ellipseformet 
d. Sirkelformet 

 
5. Hvilke av disse navnene brukes IKKE om Den hellige ånd? 

a. Talsmann 
b. Hjelper 
c.  Fotballspiller 

                    d.  Utruster 
 


