
 
 

1. Vad betyder ordet ”ortodox”? 
‐ Rätt prisande 

2. Hur börjar bönen till den helige Ande? 
‐ Himmelske Konung, Tröstare, du Sanningens 

Ande … 
3. Var slår prästen upp vilka texter som skall 

läsas i/under dagens gudstjänst? 
‐ I ortodoxa kyrkokalendern 

 
 

1. Vid vad rör man först när man gör 
korstecknet? 
‐ Pannan 

2. Vilken titel har ledaren för Finlands 
ortodoxa kyrka? 
‐ Ärkebiskop 

3. Vilka är prästerskapets grader? 
‐ Diakon, präst och biskop 

 
 

1. Vilka tre fingrar sätter man ihop när man 
gör korstecknet? 
‐ Tummen, pekfingret och långfingret 

2. Till vilket patriarkat hör de ortodoxa i 
Finland? 
‐ Konstantinopels ekumeniska patriarkat 

3. Vad är högsta graden av prästerskapet? 
‐ Biskop 

 
 

1. Vad symboliserar de tre hopsatta fingrarna 
när man gör korstecknet? 
‐ Den heliga Treenigheten 

2. Hur många sakrament har vår kyrka? 
‐ Sju 

3. Vilket av prästens klädesplagg hänger runt 
halsen ända ner till smalbenen? 
‐ Epitrachilion 

 
 

1. Vad kallas den bön som Jesus själv lärde 
oss? 
‐ Fader vår bönen/Herrens bön 

2. I vilken riktning byggs en kyrka? 
‐ I öst-västlig riktning 

3. Vad kallas biskopens huvudbonad som han 
använder under gudstjänsterna? 
‐ Mitra 

 
 
 

1. Hur börjar bönen Fader vår? 
‐ Fader vår, som är i himlarna… 

2. Vad finns i allmänhet i kyrkans torn? 
‐ Kyrkklockor 

3. Vad håller biskopen i sin hand? 
‐ En biskopsstav 

 
 
 

1. Vad kallar vi en helig bild? 
‐ Ikon 

2. Enligt vad får en kyrka sitt namn? 
‐ Enligt någon helig människa eller händelse 

3. Vad betyder ordet ”diakon”? 
‐ Tjänare 

 
 

1. Vilket gemensamt tecken har alla de som 
tror på Jesus? 
‐ Kors 

2. Hur många delar har en kyrkobyggnad? 
‐ Tre 

3. Vad kallas bandet som diakonen bär på sin 
vänstra axel? 
‐ Orarion 

 
 
 

1. Vad kan avbildas på ikoner förutom heliga 
människor? 
‐ Heliga händelser 

2. Vad finns på ena sidan av altarrummet? 
‐ Offerbordet/proskomidibordet 

3. Vad kallas en altartjänare? 
‐ Ponomar 

 
 

1. Vilken färg har Jesu skrud på ikoner? 
‐ Röd 

2. Vad kallas ett bord som har sluttande yta 
och på vilken man kan ha t.ex. en ikon? 
‐ Analogion. 

3. Vad heter organisationen vars namn 
förkortas med bokstäverna PSHV? 
‐ De heliga Sergejs och Hermans brödraskap 

(Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta). 



 
 

1. Vilken färg har Jesu mantel på ikoner? 
‐ Blå 

2. Var kan man sätta ett levande vaxljus att 
brinna? 
‐ I en ljusstake 

3. Vad heter tidningen som PSHV ger ut? 
‐ Aamun Koitto 

 
 
 

1. Vilket tecken finns på Jesu gloria? 
‐ Ett kors 

2. Vad kallas dörrarna mitt på ikonostasen? 
‐ Kungaporten, de heliga dörrarna 

3. Vad är en kelia? 
‐ Munkcell/munkens eller nunnans rum 

 
 

1. På Jungfru Marias ikoner finns tre stjärnor 
på hennes mantel. Var exakt ligger de? 
‐ På pannan och axlarna 

2. Vilket annat namn har offerbordet? 
‐ Proskomidibord 

3. Vilken anläggning ligger på Nya Valamos 
gård? 
‐ Ikonkonserveringsanläggning 

 
 

1. Med vilket annat namn kallar vi ett 
kyrkoljus? 
‐ Vaxljus 

2. Vilken av kyrkoårets händelser avbildas på 
kungaporten? 
‐ Jungfru Marias bebådelse 

3. Vad kallas kyrkornas strävan till enhet? 
‐ Ekumenik 

 
 

1. Vad är kyrkoljusen tillverkade av? 
‐ Bivax 

2. Vilken händelse avbildas ovanför 
kungaporten? 
‐ Nattvardens instiftande 

3. Vad uppmanar det femte budet oss att 
göra? 
‐ Att visa aktning för våra föräldrar. 

 
 

1. Var tillverkas kyrkoljusen som används i 
Finlands ortodoxa kyrka? 
‐ I Lintula kloster i Heinävesi 

2. Vem föreställer ikonen som finns till höger 
om kungaporten? 
‐ Kristus 

3. Vad förbjuder det åttonde budet oss att 
göra? 
‐ Att stjäla 

 
 

1. Vilken färg har vaxljusen på påsken? 
‐ De är röda. 

2. Vem föreställer ikonen till vänster om 
kungaporten? 
‐ Jungfru Maria 

3. Vad skall vi inte göra oss enligt det andra 
budet? 
‐ En avgudabild 

 
 
 

1. Vilket ljud kallar oss till gudstjänsten? 
‐ Klämtande kyrkklockor 

2. Vilka är avbildade på ikonostasens 
sidodörrar? 
‐ Ärkeänglar 

3. Vad menas med en fresk? 
‐ En väggmålning på fuktig, nylagd kalkputs 

 
 
 

1. Vad finns på kyrkans tak? 
‐ En kupol och ett kors 

2. Varför signerar inte en ikonmålare sina 
verk? 
‐ En ikon målas till Guds ära, inte konstnärens. 

3. Vad menas med en lekman? 
‐ En person som inte tillhör prästerskapet. 

 
 

1. På vad kan vi känna igen en präst? 
‐ På prästkorset 

2. Vad håller Jesus ofta i handen på ikoner? 
‐ En bokrulle eller en evangeliebok 

3. Vad kallar vi ett bord i kyrkan där man har 
olika saker som behövs just i den 
förrättning som förrättas, t.ex. 
vigselkronor? 
‐ Hjälpbord 



 
 
 

1. Hur börjar påskens troparion? 
‐ Kristus är uppstånden från de döda... 

2. Vad är en predikan? 
‐ Prästens undervisningstal 

3. Vad kallar vi ett horugvi med ett annat 
namn? 
‐ Kyrkstandar 

 
 
 

1. Vilken delikatess äter vi på fastlagen och 
som liknar plättar? 
‐ Blinier 

2. Vilka är nattvardsgåvorna? 
‐ Bröd och vin 

3. När använder man kyrkstandar? 
‐ Under korsprocessioner 

 
 
 

1. Vad är en ikonostas? 
‐ En bildvägg 

2. Vem leder en församling? 
‐ En präst/kyrkoherde 

3. I vad används jordfärger (pulver som gjorts 
av olika jordarter)? 
‐ I ikonmåleri 

 
 

1. Vad finns bakom ikonostasen? 
‐ Altaret 

2. Vad kallas ett område som bildas av flera 
församlingar? 
‐ Ett stift 

3. Med vilket medel binds färgerna fast på 
målytan i ikonmåleri? 
‐ Med äggula 

 
 

1. Vad kallas den del av kyrkan där kyrkfolket 
står? 
‐ Kyrksal 

2. Vad bildar de ortodoxa som bor på samma 
område? 
‐ En församling 

3. Vem får gå genom kungaporten? 
‐ Biskop, präst eller diakon 

 
 

1. Vad är det viktigaste som sker i altaret? 
‐ Där välsignas nattvarden. 

2. Var samlas församlingsborna för att tillbe 
Gud? 
‐ I en kyrka 

3. Vad kallas upphöjningen framför 
ikonostasen? 
‐ Soléa 

 
 

1. Vad kan du känna doften av i kyrkan?  
‐ Rökelse 

2. Vad är ONL? 
‐ Ortodoxa ungdomsförbundet (Ortodoksisten 

nuorten liitto). 
3. Vad kallas soléas buktade utsprång i en 

kyrkobyggnad? 
‐ Ambón 

 
 

1. Varifrån har den ortodoxa tron kommit till 
Finland? 
‐ Från Ryssland 

2. Vad heter tidningen som ONL ger ut? 
‐ Tuohustuli 

3. På vilken del av kyrkan ställer sig prästen 
när han skall predika, dvs. hålla sitt 
undervisningstal? 
‐ På soléan 

 
 
 

1. Vad kallas det när man tågar runt kyrkan? 
‐ (Kors)procession 

2. Vem leder ett stift? 
‐ En biskop 

3. Vilka två bord finns i altaret? 
‐ Offerbordet och det heliga bordet 

 
 
 

1. Vad använder prästen när han smörjer med 
myrra? 
‐ En pensel 

2. Vilket stift har Uleåborg som sin centralort? 
‐ Uleåborgs stift 

3. Vad är en relik? 
‐ Kvarleva av en helig människa 
 



 
 

1. Var tänder man ett ljus till minne av de 
döda? 
‐ På de avlidnas minnesbord 

2. Vilket stift har Helsingfors som sin 
centralort? 
‐ Helsingfors stift 

3. Hur många grenar har ljusstaken på det 
heliga bordet? 
‐ Sju 

 
 
 

1. Vad kallas korset på vilket Jesus hänger och 
som finns i främre delen av kyrkan? 
‐ Golgatakorset 

2. Vilket stift har Kuopio som sin centralort? 
‐ Karelens stift 

3. Vilket skrin förvaras på det heliga bordet? 
‐ Sakramentsskrin 

 
 

1. Var i Finland ligger Lintula kloster? 
‐ I Heinävesi 

2. Vad kallas en biskopskyrka, dvs. kyrkan på 
den ort som är centralorten i ett stift? 
‐ Katedral 

3. Vad förvaras i sakramentsskrinet? 
‐ Färdigt välsignade nattvardsgåvor för de 

sjuka. 

 
 

1. Vilket instrument används i den ortodoxa 
kyrkan? 
‐ Inget, endast människorösten används. 

2. Var har hjälpbiskopen sitt säte? 
‐ I Joensuu 

3. Vilket annat namn använder vi om kalken? 
‐ Nattvardsbägare 

 
 
 

1. Vad menas med förbön? 
‐ En bön för en annan människa. 

2. Hur hälsar man på en präst eller biskop? 
‐ Genom att be om hans välsignelse. 

3. Med vad skär prästen kyrkobröden? 
‐ Med ett spjut 

 
 

1. Vad är en ikonduk? 
‐ En vackert broderad duk som sätts över 

ikonen för att pryda den. 
2. Vilka bor på kloster? 

‐ Munkar och nunnor 
3. Vad kallas duken som sätts över 

nattvardsgåvorna under liturgin? 
‐ Nattvardskläde 

 
 
 

1. Var brukar man ha en oljelampa? 
‐ Framför en ikon 

2. Hur många löften avger den som ska gå i 
kloster? 
‐ Tre 

3. Med vad delar prästen ut nattvarden? 
‐ Med en sked 

 
 

1. Vad bär man först i en procession? 
‐ En processionslykta 

2. Om klosterlöften: För vilka lovar munken 
eller nunnan vara lydig? 
‐ För klosterledaren och sin biktfar 

3. På vad ställer prästen bitarna från 
kyrkobröden?  
‐ På ett nattvardsfat, dvs. diskos 

 
 

1. Vad menas med bön? 
‐ Att man talar till Gud. 

2. Till minnet av vad har Lintula kloster 
helgats? 
‐ Den heliga Treenigheten 

3. Vad kallas den första biten som skärs ut 
från kyrkobröden? 
‐ Lammet 

 
1. Vad betyder det två fingrarna som ligger 

mot handflatan när vi gör korstecknet? 
‐ Jesu två naturer: Han är en sann Gud och en 

sann människa. 
2. När grundades kyrkan? 

‐ På den första pingsten 
3. Hur ber man prästen om välsignelse? 

‐ Genom att lägga händerna på varandra, den 
högra handen på den vänstra med 
handflatorna uppåt. 



 
 

1. Vad är det första man gör när man kommer 
in i en kyrka? 
‐ Korstecknet 

2. Vad är kyrkosångerna egentligen? 
‐ Böner som sjungs 

3. Vad kallas en liten (karelsk) stuga på en 
grav? 
‐ Grobu 

 
 
 

1. Vilket ord avslutar en bön? 
‐ Amen 

2. Hur börjar trosbekännelsen? 
‐ Jag tror på en Gud, Fadern, den Allsmäktige… 

3. Vad symboliserar rökelsen? 
‐ Bönen som stiger upp till Gud. 

 
 

1. Vilka hör till den osynliga världen? 
‐ Änglarna 

2. Vad betyder ordet ”amen”? 
‐ Sannerligen, verkligen 

3. Vad är en antimension? 
‐ En duk i vilken det finns en insydd relik och 

biskopens underskrift. Finns på det heliga 
bordet. 

 
1. Om vilka påminner den sneda tvärbalken på 

det slaviska korset? 
‐ Om de två rövare som korsfästes tillsammans 

med Jesus. 
2. Hur börjar bönen före nattvarden? 

‐ Jag tror, Herre, och bekänner att du i sanning 
är Kristus… 

3. Vad hänger runt biskopens hals förutom 
prästkorset? 
‐ Panagia, dvs. en ikon av Gudsföderskan 

 
 

1. Hur vördar man ikoner? 
‐ Genom att göra korstecknet framför dem och 

kyssa dem. 
2. Vad kallas det sjungandet sättet att läsa en 

text? 
‐ Recitativ läsning 

3. Vad är en kamilavka? 
‐ Prästens och biskopens huvudbonad 

 
 
 

1. Vilken färg har Jungfru Marias mantel på 
ikoner? 
‐ Röd (eller blå) 

2. Vad är en kerub? 
‐ En ängel med många vingar 

3. Vad är en psalm? 
‐ En sång ur Bibeln 

 
 

1. Vad är ett altare? 
‐ Kyrkans heligaste ställe 

2. Med vilket föremål välsignar prästen 
kyrkfolket? 
‐ Med ett handkors 

3. Vad kallas gudstjänstdräkten som en 
ponomar använder? 
‐ Sticharion 

 
 

1. Vad kallar vi ett bönehus? 
‐ Tjasovna 

2. Vad är en biktfader? 
‐ En präst som man går och biktar sig hos. 

3. Hur väljer man färgen på 
gudstjänstdräkterna? 
‐ Enligt kyrkoåret, den aktuella festen eller det 

som är föreskrivet för den förrättning man 
förrättar. 

 
 
 

1. Hur avbildas den helige Ande på ikoner? 
‐ Som en duva eller en eldslåga 

2. Vad är de troendes liturgi? 
‐ Slutdelen av liturgin, där man delar ut 

nattvarden. 
3. Vilka tre delar har en kyrkobyggnad? 

‐ Förmak, kyrksal och altare 

 
 

1. Vilka tre personer består den heliga 
Treenigheten av? 
‐ Fadern, Sonen och den helige Ande 

2. Vad innehåller evangelieboken? 
‐ Matteus-, Markus-, Lukas- och 

Johannesevangeliet 
3. Hurdan planritning kan en kyrka ha? 

‐ Rektangulär (basilika), rund, korsformad eller 
åttahörning 

 


