1. Vad hette kejsarinnan som hittade Kristi
kors?
‐ Kejsarinnan Helena
2. Vilka kallas även apostlar?
‐ Jesu lärjungar
3. Vad betyder kanonisering?
‐ Helgonförklaring/Att man konstaterar någon
som helig

1. Vad hette Jungfru Marias pappa?
‐ Joakim
2. Vad kallas ledaren för ett kloster för män?
‐ Igumen
3. Vad är en relik?
‐ Kvarleva av en helig människa

1. Vad lät kejsarinnan Helena bygga på den
plats där Kristi kors hittades?
‐ En kyrka
2. Vad kallas ledaren för ett kvinnokloster?
‐ Igumenia
3. Vem av de karelska upplysarna
missionerade i Alaska?
‐ Herman av Alaska

1. Vad hette Jungfru Marias mamma?
‐ Anna
2. Vad kallas en klosterinvånare som inte har
vigts till munk eller nunna?
‐ Novis
3. Vad hette helgonet som åkte från
Athosberget med en ikon av Gudsmodern
som gåva?
‐ Arsenij av Konevits

1. Vad hette kungen vid tiden för Jesu
födelse?
‐ Herodes
2. Vad hette grundarna av Valamo kloster?
‐ Sergej och Herman av Valamo
3. Vem grundade Konevits kloster?
‐ Arsenij av Konevits

1. Vad hette den fromme åldring som hade
fått ett löfte om att få se Kristus innan han
skulle dö?
‐ Symeon
2. Hur titulerar man en biskop?
‐ Fader biskop/metropolit/ärkebiskop
3. Vad heter sjön där klostren Valamo och
Konevits ligger?
‐ Ladoga

1. Med vilket annat/vilka andra namn kallar
man Kristus?
‐
Messias, Den Smorde och Frälsaren
2. Vilket tilläggsnamn fick Tomas när han
inte genast trodde på Jesu uppståndelse?
‐ Tomas tvivlaren
3. Åt vilket helgon är klostret på Sinaihalvön
i Egypten helgat?
‐ Den heliga Katarina

1. Vem döpte Jesus?
‐ Johannes Döparen
2. Vad gjorde soldaterna med Jesu kläder vid
foten av korset?
‐ De kastade lott om dem
3. Vem tog den heliga Katarina slutligen som
sin fästman?
‐ Kristus

1. På vilket sätt svek Petrus Jesus vid
påsktiden?
‐ Han förnekade att han kände Jesus
2. Vem ville folket befria i stället för Jesus?
‐ Barabbas
3. Till minne av vad helgades Valamo kloster,
som grundades av de heliga Sergej och
Herman?
‐ Kristi förklaring

1. Hur många gånger förnekade Petrus att
han kände Jesus?
‐ Tre gånger
2. Vad betyder bokstäverna som finns i Jesu
gloria?
‐ ”Jag är den jag är”
3. Vad hette den munk som arbetade bland
skoltsamer?
‐ Trifon av Petsamo

1. Vilkets djurs läte hördes när Petrus hade
förnekat Jesus tre gånger?
‐ En tupp gol
2. Vilka två profeter uppenbarade sig vid
sidan av Kristus på förklaringsberget?
‐ Mose och Elia
3. Vem är den katolska kyrkans ledare?
‐ Roms biskop, dvs. påven

1. Vilken speciell gåva/förmåga fick
lärjungarna på pingsten?
‐
Gåvan att tala i tungor/främmande språk
2. Vilka av sina lärjungar tog Jesus med sig till
förklaringsberget?
‐
Petrus, Jakob och Johannes
3. Hur vördar man de heliga?
‐ Genom att ihågkomma dem och be om deras
förböner. Genom att måla ikoner av dem.

1. Vad hette den unga soldaten som
kämpade mot en drake?
‐ Georgios Segraren
2. Vem gick på vågorna tillsammans med
Jesus?
‐ Lärjungen Petrus
3. Vad är en martyr?
‐ En människa som har dött för sin tro

1. Vad kallas tågandet runt kyrkan på dess
tempelfest?
‐ (Kors)procession
2. Vem av lärjungarna var publikan?
‐ Matteus
3. Ärkebiskopen av Konstantinopel fick
tilläggsnamnet Chrysostomos. Vad
betyder detta smeknamn?
‐ Guldmun

1. Vad hette prästen som tog emot den 3åriga Jungfru Maria i templet?
‐ Sakarias
2. Vad var en publikan?
‐ Tulltjänsteman
3. Vilken av Johannes Chrysostomos
predikningar läses på vår största fest?
‐ Hans påskpredikan

1. Vart fick den 3-åriga Jungfru Maria
komma in då hon infördes i templet?
‐ Till det allra heligaste dit bara
översteprästen fick gå en gång om året
2. Vad kallas Johannes Döparen med ett
annat namn/benämning?
‐ Herrens förelöpare
3. Var bodde Basileios den store?
‐ I staden Caesarea i dagens Turkiet

1. Vem kom med budet att Jungfru Maria
skulle föda ett barn?
‐ Ärkeängeln Gabriel
2. Vem mötte Jesusbarnet i templet
tillsammans med Symeon?
‐ Profetissan Hanna
3. Vad hette den krigsherre som skulle
omvända de kristna i Alexandria?
‐ Minas av Egypten

1. Vilket namn ville ängeln att Jungfru Maria
skulle ge åt sitt barn?
‐ Jesus
2. Vad hette Johannes Döparens mamma?
‐ Elisabet
3. Apostlar och Jesu lärjungar förkunnande
evangeliet. Vad kallas de helgon som
jämställs med dem?
‐ Apostlalika/Apostlarnas jämlika

1. Med vem var Jungfru Maria trolovad?
‐ Josef
2. Vad hette Johannes Döparens pappa?
‐ Sakarias
3. Vad kallas ett helgon som människorna
anser bete sig litet konstigt?
‐ Kristi dåre

1. Vilket yrke hade Jungfru Marias trolovade?
‐
Snickare
2. Vad hände med Sakarias när han inte trodde
på ängeln?
‐
Han blev stum
3. Vilket kvinnligt helgon är mycket omtyckt i
Ryssland och framförallt i St. Petersburg?
‐ Xenia av St. Petersburg

1. Vem anses vara förebilden för julgubben?
‐ Den helige Nikolaos
2. Vilket yrke hade Johannes Döparens
pappa?
‐ Han var präst
3. Vem av den nya tidens helgon ingöt hopp
om framtiden på Hitlers
koncentrationsläger?
‐ Moder Maria av Paris

1. Vad heter floden dör Johannes döpte
människor?
‐ Jordan
2. När fick Sakarias tillbaka sin talförmåga?
‐ Då han berättade att hans son skulle heta
Johannes.
3. Vem var Israels första kung?
‐ Saul

1. Vilka tog Jesus med sig till
förklaringsberget?
‐ Tre av sina lärjungar
2. Vilka skrev evangelierna?
‐ Matteus, Markus, Lukas och Johannes
3. Vem av Israels stora ledare växte upp hos
prästen Eli i templet?
‐ Samuel

1. Vem av Jesu vänner bodde i byn Betania?
‐ Lasaros
2. Vilket tilläggsnamn har den helige
Nikolaos?
‐ Undergöraren
3. Vilket fel gjorde kung Saul?
‐ Han tog krigsbyte

1. Vilket under gjorde Jesus för Lasaros?
‐ Han uppväckte honom från döden
2. Vad betyder bokstäverna ΜΡΘΥi Jungfru
Marias ikon?
‐ Guds moder
3. Vad hette den herdepojke smordes till
kung i smyg för kung Saul?
‐ David

1. Vad hette Lasaros systrar?
‐ Marta och Maria
2. Vilka bokstäver använder man om Jesus i
hans ikoner?
‐ IC XC
3. Vad hette herdepojken Davids pappa?
‐ Jishaj

1. Vem av Jesu lärjungar förrådde honom?
‐ Judas Iskariot
2. Vem ledde till slut Israels folk till det
förlovade landet?
‐ Josua
3. Vad hette den skrämmande och jättelika
filisteiska soldaten som David kämpade
mot?
‐ Goljat

1. Vad hette Jesu mamma?
‐ Jungfru Maria
2. Från vad formade Gud den första
människan?
‐ Från jordens stoft
3. Vem blev kung Davids efterträdare?
‐ Hans son Salomo

1. Vad hette ståthållaren som dömde Jesus
till döden?
‐ Pontius Pilatus
2. Vem var Moses medhjälpare?
‐ Aron
3. Hur förhöll sig kung Saul till Davids
popularitet?
‐ Han blev avundsjuk och ville döda David.

1. När firar en ortodox sin namnsdag?
‐ På sitt skyddshelgons minnesdag
2. Vilken var Adams första uppgift i
paradiset?
‐ Att namnge djuren
3. Vad var kung Salomo speciellt känd för?
‐ Sin vishet

1. Var kan en ortodox slå upp datumet för sin
namnsdag?
‐ I en ortodox kalender
2. Vad är en kerub?
‐ En ängel
3. En drottning kom långväga ifrån för att
testa Salomos vishet. Från vilket land kom
hon?
‐ Saba

1. För vilka är Georgios Segraren speciellt
skyddshelgon?
‐ Scouter och soldater
2. Vad tog Noa med sig in i sin ark?
‐ Djur
3. Vilken profet förutspådde torka?
‐ Profeten Elia

1. På vad känner man igen ett helgon på en
ikon?
‐ Helgonen har en gloria runt huvudet.
2. Vad hette Abrahams fru?
‐ Sara
3. Profeten Elia ”kämpade” mot en avgud.
Vilken?
‐ Baal

1. Vem mötte de myrrabärande kvinnorna
vid Jesu grav på påskmorgonen?
‐ En ängel
2. När skrattade Sara till, vilket hon senare
skämdes för?
‐ När änglarna berättade att hon skulle få ett
barn trots hennes höga ålder.
3. Vem blev profeten Elias efterträdare?
‐ Profeten Elisha

1. Vad stod på skylten som fästes ovanför
Jesus på hans kors?
‐ Jesus av Nasaret, judarnas konung
2. Vad skulle Abraham offra till Gud?
‐ Sin egen son
3. Vad gjorde kungen med profeten Daniels
tre vänner?
‐ Han lät kasta dem i en brinnande ugn.

1. Vad kallas Fadern, Sonen och den helige
Ande tillsammans?
‐ Den Heliga Treenigheten
2. Vem fick som uppgift att bygga en stor
ark?
‐ Noa
3. Vem lät bygga Jerusalems tempel?
‐ Kung Salomo

1. Vad kallas ringen runt de heligas huvuden
i ikoner?
‐ Gloria
2. Vad hette Abrahams brorson?
‐ Lot
3. Vad är en profet?
‐ Förkunnare av Guds vilja

1. Vilka gick på påskmorgonen till Jesu grav?
‐ De myrrabärande kvinnorna
2. Vad hette Abrahams och Saras son?
‐ Isak
3. Hur for Elia till himlen?
‐ Han hämtades med en vagn av eld

1. Vad hittade kvinnorna inne i Jesu grav?
‐ Jesu gravbindlar
2. Vad betyder ordet patriark i Gamla
testamentet?
‐ Släktens förfader
3. Vilken profet verkade i kung
Nebukadnessars hov?
‐ Profeten Daniel

1. Vad befallde ståthållaren Pontius Pilatus
att sätta vid Jesu grav efter att den hade
förseglats?
‐ En vaktstyrka
2. Vad hände med Isak när han blev
gammal?
‐ Han blev blind
3. Vart kastades profeten Daniel för en hel
natt?
‐ I en lejongrop

’
1. Vad bredde människorna ut framför åsnan
när Jesus red in i Jerusalem?
‐ Palmblad och kläder
2. Vad hette Isaks fru?
‐ Rebecka
3. Åt vem av lärjungarna gav Jesus namnet
Kefas (klippan)?
‐ Petrus

1. Vilka var bland de första som kom för att
titta på den nyfödde Jesus?
‐ Herdarna och de vise männen
2. Vad hette Isaks och Rebeckas
tvillingsöner?
‐ Esau och Jakob
3. Vilket yrke hade evangelisten Lukas?
‐ Han var läkare.
’

1. Till vems släkt hörde Josef?
‐ Till Davids släkt
2. Vad fick Jakob genom svek som
egentligen tillhörde hans bror?
‐ Faderns välsignelse
3. Med vilket annat namn är Saulus bättre
känd?
‐ Aposteln Paulus

1. Vilken sorg tyngde Joakims och Annas liv?
‐ De hade inget barn
2. Hur många söner fick Jakob?
‐ 12
3. Vem skrev sitt evangelium först?
‐ Markus

1. Vad hette de första människorna i
paradiset?
‐ Adam och Eva
2. Jakob hade en speciell gåva. Vilken?
‐ Han kunde tyda drömmar
3. Vem började man senare kalla för
teologen och kärlekens apostel?
‐ Evangelisten Johannes

1. Namnet på en av Jesu lärjungar börjar
med bokstaven B. Vems?
‐ Bartholomaios
2. Namnet på en av Jakobs söner börjar med
bokstaven B. Vems?
‐ Benjamin
3. Vem talade mot det stora rådet vid
pingsttiden?
‐ Aposteln Petrus

1. Namnet på en av Jesu lärjungar börjar
med bokstaven F. Vems?
‐ Filippos
2. Namnet på en av Jakobs söner börjar med
bokstaven R. Vems?
‐ Ruben
3. Vad hette diakonen som stenades till döds
av folket?
‐ Stefanos

1. Vilket tilläggsnamn fick lärjungen Simon
som samtidigt beskriver hans karaktär?
‐ Ivraren
2. Vad betyder namnet ”Mose”?
‐ Upptagen ur vattnet
3. Vilken händelse ledde till att Paulus
omvände sig till kristendomen?
‐ Kristus uppenbarade sig för honom

1. Vad kallas en kvinna som bor på ett
kloster?
‐ Nunna
2. Vem grundade Petsamo kloster?
‐ Trifon av Petsamo
3. Vilka fick Paulus med sig som
reskamrater?
‐ Barnabas och Silas

1. Vad kallas en man som bor på ett kloster?
‐ Munk
2. Vilka spred den kristna tron till Karelen?
‐ De karelska upplysarna
3. Vad gjorde Paulus under sina
missionsresor?
‐ Han spred läran om Kristus och grundade
nya församlingar.

