1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes?
‐ Golgata
2. I vilken månad firas Jungfru Marias
bebådelsefest?
‐ I mars månad
3. När firas påsken?
‐ Första söndagen efter första fullmånen efter
vårdagjämningen

1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar?
‐ Joakim och Anna
2. Vem uppenbarade sig för Jungfru Maria
med budskap om att hon skulle föda en
son?
‐ Ärkeängeln Gabriel
3. Hur många dagar är det från påsk till
pingst?
‐ 50 dagar

1. Vad hade Joakim och Anna länge bett om?
‐ Ett eget barn
2. Till vems släkt skulle Jesusbarnet födas
enligt profetiorna?
‐ Till Davids släkt
3. När börjar det nya kyrkoåret?
‐ Den första september

1. Vem hittade Kristi kors?
‐ Kejsarinnan Helena
2. Var lades Jesusbarnet att sova efter hans
födelse?
‐ I en krubba
3. I vilken månad firas festen för Kristi kors
upphöjelse?
‐ I september

1. Hur visste man vilket av de tre upphittade
korsen som var det rätta?
‐ En död person vaknade till liv när man
vidrörde honom med det rätta korset.
2. Vad är en krubba?
‐ Djurens matkärl för hö
3. Vilket annat/karelskt namn används för
kyrkans namnsdagsfest, dvs. tempelfest?
‐ Prasnik

1. Vad byggdes på det ställe där Kristi kors
hittades?
‐ En kyrka
2. När firas Kristi födelsefest, dvs. julen?
‐ Den 25 december
3. Med vilket namn känner man bättre till
Pokrovfesten?
‐ Gudsmoderns beskydd

1. Hur gammal var Jungfru Maria då
föräldrarna tog henne till templet för att
uppfostras där?
‐ Tre år
2. Hur många dagar varar julfastan?
‐ 40 dagar
3. Vilka av kyrkans helgon firas första
lördagen i november?
‐ Karelens upplysare

1. Vart fördes den lilla Jungfru Maria i
templet?
‐ Till templets allraheligaste
2. Hur många dagar gammal var Jesus då han
fick sitt namn?
‐ Åtta dagar gammal
3. Vad hette översteprästen som tog emot den
lilla Jungfru Maria?
‐ Sakarias

1. Vad hette ängeln som kom med ett
glädjebud till Jungfru Maria?
‐ Gabriel
2. I vilken månad firas festen för Kristi
frambärande i templet?
‐ I februari
3. Vad betyder det grekiska ordet ”teofania”?
‐ Guds uppenbarelse

1. Vilket annat namn används om budbärare?
‐ Ängel
2. Vad hette profetissan som tillsammans med
Symeon tog emot Jesusbarnet i templet?
‐ Profetissan Hanna
3. Vilken förrättning har man alltid i kyrkan
vid Kristi dopfest?
‐ Stora vattenvälsignelsen

1.

Vad hette mannen med vilken Jungfru
Maria var trolovad?
‐ Josef
2. Hur gammal var Jesus när han för första
gången fick komma med på påskfesten?
‐ 12 år
3. Hur många veckor förbereder vi oss för den
stora fastan?
‐ Tre veckor

1. Vilket namn skulle Jungfru Maria ge åt sitt
barn enligt ängeln?
‐ Jesus
2. Vem trodde människorna felaktigt skulle
vara den väntade Messias?
‐ Johannes Döparen
3. Vad kallas den första förberedelsesöndagen
inför stora fastan?
‐ Sackaios söndag

1. Vilket yrke hade Jungfru Marias trolovade
Josef?
‐ Han var snickare
2. I vilken månad firas Kristi dopfest?
‐ I januari
3. Vad kallas stora fastans första söndag?
‐ Ortodoxins söndag

1. Vad hette biskopen som blev förebilden till
julgubben?
‐ Den helige Nikolaos
2. Vad kallas teofaniafesten med ett annat
namn?
‐ Kristi dop
3. Vad kallar vi stora fastans femte och sista
söndag?
‐ Marias av Egypten söndag

1. I vilken stad föddes Jesus?
‐ I Betlehem
2. Hur många dagar fastade och bad Jesus i
öknen efter sitt dop?
‐ 40 dagar
3. Med vad stängde man Jesu grav?
‐ Med en stor sten

1. Varför for Jungfru Maria och Josef till
Betlehem?
‐ De skulle låta skattskriva sig
2. Namnge två män som Jesus tog med sig till
berget där han förklarades.
‐ Jakob, Johannes och Petrus
3. Till vilken färg byter man kyrkans mörka
textilier på stora lördagen?
‐ Till vita

1. På ett hurdant ställe föddes Jesusbarnet?
‐ I en grotta
2. I vilken månad firas Kristi förklaringsfest?
‐ I augusti
3. Vad kallas tågandet runt kyrkan på
påsknatten?
‐ (Kors)procession

1. Vad var det som ledde de vise männen fram
till Jesu födelsegrotta?
‐ En ny, stor stjärna på himlen
2. Vilka två gamla profeter uppenbarade sig
med Jesus på förklaringsberget?
‐ Profeterna Mose och Elia
3. Vem har skrivit den påskpredikan som läses
på påsknatten?
‐ Johannes Chrysostomos

1. Vilka berättade för herdarna om Jesu
födelse?
‐ Änglarna
2. Vem gav oss ett exempel om fastandet?
‐ Jesus Kristus
3. Vad kallas veckan efter påsk?
‐ Ljusa veckan

1. Namnge någon av de vise männen?
‐ Melchior, Caspar och Balthazar
2. Vad är fastan?
‐ En andlig förberedelsetid före en fest
3. När firas Kristi himmelsfärd?
‐ 40 dagar efter påsk

1. Vad hade de vise männen med sig som
gåvor till Jesusbarnet?
‐ Guld, rökelse och myrra
2. Vilken fasteperiod förbereder oss för
påsken?
‐ Stora fastan
3. I vilken stad var Jesu lärjungar samlade på
pingsten?
‐ I Jerusalem

1. Vem var kung då Jesus föddes?
‐ Herodes
2. När börjar den stora fastan?
‐ På fastlagssöndagens kväll
3. Vilken dag firas till den heliga
Treenighetens ära?
‐ Pingstdagen

1. Vem menas med Messias?
‐ Jesus
2. Hur lång är stora fastan?
‐ 40 dagar
3. Hur avbildas den helige Ande på pingsten
ikon?
‐ Som eldslågor

1. Vem varnade Josef om kung Herodes elaka
planer vid Jesu födelse?
‐ En ängel
2. Vad kallas veckan efter palmsöndag?
‐ Stora veckan
3. Vilken fasta firas i juni?
‐ Apostlafastan

1. Vilken grym order gav kung Herodes efter
Jesu födelse?
‐ Alla gossebarn under 2 år i Betlehem skulle
dödas
2. Vad borde man göra på
försoningssöndagen?
‐ Be varandra om förlåtelse
3. Vad föddes på pingsten?
‐ Den första kristna församlingen/Kyrkan

1. Vart flydde Josef, Maria och Jesusbarnet
undan kung Herodes order?
‐
Till Egypten
2. Vad är stora fastans liturgiska, dvs. kyrkliga,
färg?
‐
Violett
3. Vem höll den första predikan på pingsten,
efter vilken 3000 människor tog emot dopet?
‐ Aposteln Petrus

1. Hur gammalt var Jesusbarnet då Jungfru
Maria och Josef bar honom fram i templet?
‐ 40 dagar
2. Vem har skrivit fastebönen som läses under
stora fastan?
‐ Efraim Syriern
3. Hur många längre fasteperioder finns i vårt
kyrkoår?
‐ Fyra

1. Vad hade Josef, Jungfru Maria och
Jesusbarnet med sig som offerdjur till
templet?
‐
Två duvor
2. Vilka livsmedel lämnar de vuxna bort under
fastetiden?
‐
Kött- och mjölkprodukter samt ägg
3. Hur många stora fester förutom påsk har vi
under kyrkoåret?
‐ 12

1. Vad hette åldringen som tog Jesusbarnet i
sin famn när han bars fram i templet?
‐ Symeon
2. När firas Lasaros lördag?
‐ En dag före palmsöndag
3. I vilken månad firas minnesdagen för
Jungfru Marias avsomnande?
‐ I augusti

1. Vad hade den helige Ande lovat den gamle
Symeon?
‐ Att han skulle få se Jesus före sin död.
2. Vad kallas den dag då Jesus red in i
Jerusalem på en åsna?
‐ Palmsöndag
3. Vad kallas fastan som föregår minnesdagen
för Jungfru Marias avsomnande?
‐ Gudsföderskans fasta

1. Vem är Frälsaren?
‐ Jesus
2. Vad ropade folket till Jesus när han red in i
Jerusalem?
‐ Hosianna (Davids son)!
3. Var begravdes Jungfru Maria?
‐ I en klippgrav i trädgården Getsemane

1. Vid vilken flod döpte Johannes folk?
‐ Jordanfloden
2. Vad bredde människorna ut på marken när
Jesus red in i Jerusalem?
‐ Kläder och palmblad
3. Hur hälsar de ortodoxa på varandra på
påsken?
‐ Genom att säga: Kristus är uppstånden!

1. Vilket tilläggsnamn fick Johannes då han
döpte folk?
‐ Johannes Döparen
2. Vad gjorde Jesus i Jerusalem på stora
måndagen?
‐ Undervisade människor i templet
3. Vilken gudstjänst förrättas på kvällen?
‐ Aftongudstjänst

1. Hur gammal var Jesus då han döptes?
‐ C:a 30 år
2. Varför är varje onsdag en fastedag?
‐ Judas förrådde Jesus på stora onsdagen.
3. Vad kallar vi nattvardsgudstjänsten?
‐ Liturgi

1. I vilken form kom den helige Ande ner över
Jesus då han döptes?
‐ I form av en duva
2. Varför är varje fredag en fastedag?
‐ Jesus led och korsfästes på stora fredagen
3. Vilken gudstjänst förrättas i allmänhet på
lördagskvällar?
‐ Vigilia

1. Vems röst hördes från himlen då Jesus
döptes?
‐ Guds/Faderns/Gud Faderns röst
2. Vilket annat namn används om judarnas
påsk?
‐ Det osyrade brödets fest
3. Hur många gudstjänster hör till dygnet?
‐ Nio

1. En mycket god vän till Jesus levde i byn
Betania. Vad hette han?
‐ Lasaros
2. Vilken tjänst gjorde Jesus åt sina lärjungar
innan de började äta en sista gång
tillsammans?
‐ Han tvättade deras fötter.
3. Vad heter gudstjänsten som förrättas mitt i
natten?
‐ Midnattsgudstjänst

1. Lasaros bodde tillsammans med sina två
systrar. Vad hette de?
‐ Marta och Maria
2. Vad är det viktigaste som hände på stora
torsdagen?
‐ Jesus instiftade nattvarden
3. Vilken är kyrkoårets största fest?
‐ Påsk

1. Varför kallades Jesus till Lasaros?
‐ Lasaros var sjuk.
2. Vad hette översteprästen till vilken den
fängslade Jesus fördes?
– Kajafas
3. Vad betyder ordet ”vigilia”?
‐ Vaka/helnattsvaka

1. Vad gjorde Jesus med Lasaros?
‐ Väckte honom till liv
2. Vem var ståthållare i Jerusalem under Jesu
tid?
‐ Pontius Pilatus
3. Vad kallas bl.a. Trifon, Arsenij, Sergej och
Herman tillsammans?
‐ Karelens upplysare

1. Varför reste Jesus till Jerusalem på
palmsöndagen?
‐ För att fira påsk
2. Vem benådades i stället för Jesus?
‐ Mördaren Barabbas
3. Vad rann ut ur Jesu sår på hans sida när
han hängde på korset?
‐ Blod och vatten

1. På vad red Jesus in i Jerusalem?
‐ På ett åsneföl
2. Vad hette stället där Jesus korsfästes?
‐ Golgata, huvudskalleplatsen
3. Varför är liturgin vår viktigaste gudstjänst?
‐ I liturgin delar man ut nattvard.

1. Vad brukar man göra på palmsöndagen?
‐ Man brukar viderisa andra.
2. Vad betyder bokstäverna I.N.R.I.?
‐ Jesus av Nasaret, judarnas konung
3. Hur ska man svara på påskhälsningen?
‐ Sannerligen uppstånden!

1. Vem av lärjungarna var beredd att förråda
Jesus?
‐ Judas Iskariot
2. Vad gjorde soldaterna med den korsfäste
Jesu kläder?
‐ De kastade lott om dem.
3. Vem mötte de myrrabärande kvinnorna vid
Kristi grav?
‐ En ängel

1. Hur många silverpenningar fick Judas för
att han förrådde Jesus?
‐ 30
2. Vem bad Jesus ta hand om sin mamma efter
hans död?
‐ Lärjungen Johannes
3. Vilka ställde en massa frågor till Jesus
under stora måndagen?
‐ Fariséerna och de skriftlärda

1. Jesus åt en sista gång tillsammans med sina
lärjungar på stora torsdagen. Vilket
sakrament instiftade han vid måltiden?
‐
Nattvarden
2. Vad hände samtidigt då Jesus dog?
‐
Förhänget i templet brast mitt itu, jorden
skakade och gravarna öppnades.
3. Vad undervisade Jesus speciellt om under
stora tisdagen?
‐ Sista domen

1. Vad hette trädgården dit Jesus gick för att be,
och där han fängslades före påsken?
‐
Trädgården Getsemane
2. På vilka ställen i sin kropp fick Jesus sår då
han hängde på korset?
‐
På sina båda händer och fötter samt i sin sida
3. Vart var de två lärjungarna på väg efter Kristi
uppståndelse när Kristus uppenbarade sig för
dem?
‐ Till byn Emmaus

1. På vilket sätt utpekade Judas för soldaterna
vem som var Jesus?
‐
Han kysste Jesus.
2. Vem bad om lov att ta ner Jesu kropp från
korset och begrava honom?
‐
Josef av Arimatea
3. När kände lärjungarna igen Jesus efter hans
uppståndelse i byn Emmaus?
‐ Då han bröt och delade ut brödet på samma
sätt som tidigare.

1. Vem av lärjungarna förnekade tre gånger
att han kände Jesus?
‐ Petrus
2. Vem av lärjungarna tvivlade på Jesu
uppståndelse?
‐ Tomas
3. När trodde lärjungen Tomas på att Jesus
verkligen hade uppstått?
‐ Då han själv fick röra vid Jesu sår

1. Hur dog Jesus?
‐ Han korsfästes
2. Ända till vilken fest firar vi påsk?
‐ Kristi himmelsfärd
3. Vad lovade Jesus vid sin himmelsfärd att
sända till sina lärjungar?
‐ Den helige Ande

