1.
2.

3.

Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och
bara till medlemmar av den ortodoxa kyrkan?
Nattvard
Vilket tecken målar prästen med en pensel på
den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun,
öron, bröst, händer och fötter med myrraolja?
Korsets tecken
Vilket känt klosterområde ligger på en halvö i
Grekland?
Athos

1. Vad kallas den förrättning genom vilket
(vanligtvis) ett barn blir medlem av den
ortodoxa kyrkan?
Dop
2. Hur många gånger tågar man runt dopbordet
efter att prästen har smort den nydöpte med
myrra?
Tre gånger
3. Om klosterlöften: Vilket löfte har med pengar
och egendom att göra?
Löftet om att leva i fattigdom

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan
han bestänker ett hem med det?
Vattenvälsignelse
2. Hur många levande vaxljus finns på kanten
av dopfunten?
Tre
3. Om klosterlöften: Vilket löfte har med ett
”ensamt” liv att göra?
Löftet om att leva i celibat

1. Vad kallas den förrättning under vilken man
kan berätta för prästen allt som tynger ens
tankar och sina onda gärningar?
Bikt
2. På vilken veckodag under den Stora veckan
tillagas myrraoljan i Konstantinopel?
Stora torsdagen
3. Vilken hederstitel kan en förtjänstfull munk
få?
Ärkemandrit.

1. Vad kallas den förrättning som förenar en
man och en kvinna till ett gemensamt liv?
Äktenskap
2. Vilket ställe invigs med myrraolja av en
biskop?
En ny kyrka
3. En erfaren äldre munk kan vigas till en högre
grad och då ägnar han sig helt åt bön. Vad
kallas en sådan munk?
Schemamunk

1. Vem instiftade nattvardens sakrament?
Kristus
2. Vad sjunger man under myrrasmörjelsens
sakrament då man tågar runt dopbordet?
"Alla ni som är döpta till Kristus…”
3. Till vad förvandlas brödet i nattvarden
under sakramentet?
Till Kristi kropp

1. Vilken kyrklig förrättning kan en sjuk
människa delta i?
Sjuksmörjelse
2. Var tog Kristus själv emot dopet?
Vid Jordanfloden
3. Till vad förvandlas vinet i nattvardens
sakrament?
Till Kristi blod

1. Vilken bemärkelsedag firar en ortodox på
sitt skyddshelgons minnesdag?
Namnsdag.
2. Hur många gånger sänker man den som
skall döpas ner i vattnet?
Tre gånger
3. Vad heter den del av liturgin under vilken
prästen förbereder nattvarden?
Proskomidi

1. Vem talar istället för barnet som skall
döpas?
Faddern = gudmor/gudfar
2. När döptes människorna under de första
århundradena?
På Stora lördagen vid påsken
3. Vad kallas den första biten man skär ut
från kyrkobröden?
Lammet

1. Hur skall man förbereda sig till nattvarden?
Genom att fasta
2. Hur många gånger skall man bli döpt under
sitt liv?
Endast en gång
3. Efter vilken person är den liturgi
namngiven som i allmänhet förrättas i
församlingar?
Johannes Chrysostomos

1. Hur tilltalas en präst?
”Fader”
2. Vad får den nydöpte förutom en dopdräkt?
Ett dopkors
3. Hur många namn skall ett barn få enligt
den ortodoxa traditionen?
Ett

1. Vad säger man till prästen när man går till
nattvarden?
Sitt förnamn
2. Vilken förrättning avser man med
eukaristi?
Nattvarden
3. Hur många gånger får en ortodox gifta sig
kyrkligt under sitt liv?
Tre gånger

1. Vad kallas den präst hos vilken man går
och biktar sig?
Biktfader
2. Vad är myrra?
Välsignad olja
3. Vilken förrättning inleder äktenskapets
sakrament? (Kan även förrättas separat.)
Trolovning/förlovning

1. Vilken förrättning håller man i ett nytt
hem?
Hemvälsignelse
2. I vilket sakrament ska vi delta så ofta som
möjligt?
Nattvarden
3. Vad kallas en andlig botövning som vi kan
få av biktfadern?
Epitimi

1. Hur många gånger sänker man ner den
som skall döpas i vattnet?
Tre gånger
2. I vems namn blir man döpt?
”I Faderns, Sonens och den helige Andes
namn”
3. Vad är prästerskapets högsta grad?
Biskop

1. Vad kan man kalla den vrå i hemmet där man
har en ikon, en ikonduk och en oljelampa?
Husaltare
2. Hur tilltalas en biskop?
Fader biskop/metropolit/ärkebiskop
3. Vad skall redas ut före äktenskapets
sakrament?
Att det inte finns hinder för äktenskapet
(hindersprövning).

1. Vilken förrättning förrättar man till minne
av Kristi dop på trettondagen?
Vattenvälsignelse
2. Vad symboliserar myrran?
Den helige Andes nådegåvor
3. På vilket finger sätter de ortodoxa sin
förlovningsring?
På högra handens ringfinger

1. Vem leder en församling?
En präst/kyrkoherde
2. Med vad stänker prästen välsignat vatten?
Med en stänkare
3. Vilket annat namn använder vi om
sakrament?
Mysterium

1. Hur lyckönskar man varandra enligt den
ortodoxa traditionen?
Genom att säga: ”Många nåderika år!”
2. Vad kallas det område som en biskop tar
hand om?
Ett stift
3. Vad är en trolovning/förlovning?
Ett löfte om ett äktenskap

1. Vad förrättar prästen för t.ex. ett
födelsedagsbarn?
En bönestund
2. Vilka två föremål kysser man i slutet av
biktens sakrament?
Evangelieboken och handkorset
3. Vad är en panichida?
Minnesgudstjänst för en död människa

1. Vem leder kören?
En kantor
2. Hur hälsar man på en präst?
Genom att be om välsignelse.
3. Vad betyder prästernas tystnadsplikt?
De får inte tala om vad de har hört under en
bikt för någon.

Vad kallas den person som inte tillhör
prästerskapet men som hjälper prästen under
gudstjänsterna, ofta en ung pojke?
Ponomar
2. Vad kallas liturgin som kan förrättas även på
kvällen under den stora fastan?
De förutinvigda gåvornas liturgi (fasteliturgi)
3. Vilken sång sjungs i slutet av både dop och
bröllop?
”Många nåderika år!”
1.

1. Vad nedsänker prästen i vattnet tre gånger
under en vattenvälsignelse?
Ett handkors
2. Vad får den som har blivit döpt i
myrrasmörjelsen?
Den helige Andes nådegåvor
3. Vem av prästerskapet bär ett orarion?
Diakonen

1. Vad kläds den nydöpte i?
En vit dopdräkt
2. Vilka kan verka som präster i den ortodoxa
kyrkan?
Endast män
3. Hur gammalt är barnet när man förrättar
namngivningen?
Åtta dagar

1. Alla kan komma till en liturgi i en ortodox
kyrka men bara de ortodoxa får delta i en
del av den. Vilken?
I nattvarden
2. Vad skall man göra med nattvardskalken
direkt efter att man har fått nattvard?
Man skall kyssa den.
3. Hur många gånger tågar man runt
dopbordet vid ett dop?
Tre gånger

1. Vem sköter om kyrkobyggnaderna?
Vaktmästaren eller disponenten
2. Vem jobbar på kyrkoherdens kansli och
sköter om församlingens angelägenheter?
Kanslist/Sekreterare
3. Vad symboliserar den gemensamma bägaren
som brudparet tömmer i äktenskapets
sakrament?
Att de två skall dela både glädjeämnen och
sorger.

1. Vad kallas den präst som leder
församlingen?
Kyrkoherde
2. Hur många faddrar får den döpte?
Minst en
3. Vad håller man ovanför huvudena på ett
brudpar?
- Vigselkronor

1. Vem i församlingen ordnar och organiserar
klubbar, lägerverksamhet och andra
evenemang?
Barn- och ungdomsarbetaren
2. Vad säger man när man lyckönskar den som
har deltagit i nattvarden?
”Till själens och kroppens frälsning”
3. Prästen läser om ett bröllop vid äktenskapets
sakrament. Vilket bröllop?
Bröllopet i Kana, där Kristus gjorde sitt första
under.

1. Vad får den nydöpte runt halsen under
dopet?
Ett dopkors
2. Vad menas med fadder?
En andlig förälder till den döpte
3. Vem kan nöddöpa ett barn?
En annan kristen (behöver inte vara ortodox)

1. Vad gör man sist när man korsat sig?
Man bugar sig
2. Vilken av kyrkans förrättningar sker i ett
kloster?
Munk- och nunnevigning.
3. Vad klipper man vid ett dop?
Håret på den nydöpta

1. När skall man speciellt gå och bikta sig?
Under fasteperioderna.
2. Vilken förrättning inleder dopets
sakrament?
Vattenvälsignelse
3. Under vilken förrättning har äktenskapets
sakrament förrättats under fornkyrkan?
Under en liturgi

1. Vad kallas gudstjänsten som förrättas på
söndagsmorgnar?
Liturgi
2. Varför får en präst inte berätta om vad han
har hört under en bikt?
Han har total tystnadsplikt
3. Fyll i: ”Helige Gud, Helige Starke, Helige
___, förbarma Dig över oss.”
Odödlige

1. Vad är det viktigaste som sker under en
liturgigudstjänst?
Nattvarden välsignas och delas ut.
2. Vad håller man ovanför brudparets
huvuden i äktenskapets sakrament?
Vigselkronor
3. Vad kan ett brudpar ha på sina huvuden
istället för kronor?
Kransar

1. Hur ofta borde man delta i nattvardens
sakrament?
Så ofta som möjligt
2. Vad kallas en gärning mot Guds vilja?
Synd
3. Vad betyder ordet ”axios”?
”Värdig, lämplig”

1. Till vad förvandlas nattvardsbrödet på ett
osynligt sätt under en liturgi?
Till Kristi kropp
2. Med vad smörjer man den sjuke i
sjuksmörjelsens sakrament?
Med olivolja
3. Vad betyder det grekiska ordet
"metanoia"?
Sinnets förvandling

1. Till vad förvandlas nattvardsvinet på ett
osynligt sätt under en liturgi?
Till Kristi blod
2. Vem är fysiskt närvarande med den
ångrande i biktens sakrament?
En präst
3. I vilket annat sakrament borde man delta
efter bikten?
Nattvarden

1. Vilken förrättning håller man för en död
människa?
Begravning
2. Av vem får man förlåtelsen i biktens
sakrament?
Av Gud
3. Om någon vill ansluta sig till den ortodoxa
kyrkan och han/hon har döpts, genom vilket
sakrament sker det? (Vi godkänner bara ett
dop.)
Genom myrrasmörjelse

1. Vilken gudstjänst håller man till minnet av
en död människa?
Panichida, dvs. minnesgudstjänst.
2. Vem bär ett epitrachilion under en
gudstjänst?
Prästen
3. Åt vem gav Kristus makten att förlåta
synder och binda fast en människa vid
dem?
Till sina lärjungar

1. Vilka kan delta i nattvarden i den ortodoxa
kyrkan?
Endast de som är medlemmar i den ortodoxa
kyrkan.
2. Vem har en stav i handen på en gudstjänst?
Biskopen
3. Vad kallas en person som bor i ett kloster och
bekantar sig med klosterlivet för att kanske
stanna där?
Novis

1. Vad innehåller nattvarden?
Bröd och vin
2. Vilket sakrament gäller bara kyrkans
manliga medlemmar?
Prästerskap
3. Vilket klädesplagg sätter prästen på den
ångrandes huvud?
Epitrachilion

1. Hur håller man armarna då man går till
nattvarden?
I kors på bröstet
2. Hur många faddrar skall den som döps
minst ha?
En
3. Vem eller vad är en katekumen?
Den som förbereder sig för att bli medlem av
kyrkan

1. Vad säger man till prästen när man går till
nattvarden?
Sitt förnamn
2. Vad kallas det när man tågar till ett
vattendrag, om sådant finns nära kyrkan, på
Kristi dopfest?
(Kors)procession
3. Hur många präster behövs om man vill
förrätta sjuksmörjelsen så fullständigt som
möjligt?
Sju

1. Vad gör man med videkvistarna/påskriset
kvällen före palmsöndag?
Man tar dem till kyrkan för att välsignas.
2. Vad kallar vi tempelfesten med ett annat
namn?
Prasnik
3. Mot vilket håll skall den avlidnes ansikte
vara i kyrkan på en begravning?
Mot altaret

1. Varför döper man ett barn?
För att han/hon skall bli medlem av kyrkan.
2. Hur många sakrament har den ortodoxa
kyrkan?
Sju
3. Hur svarar brudparet som skall vigas i
kyrkan på prästens frågor?
”Ja, (äre)vördige fader.”

1. Vad kallas en kvinna som bor i ett kloster?
Nunna
2. Vem är munkens eller nunnans ”äkta
make/gemål”?
Kristus
3. Vilka är prästerskapets grader?
Diakon, präst och biskop

1. Vad kallas en man som bor i ett kloster?
Munk
2. Hur ska man döpa ett barn?
Genom nedsänkning i vattnet
3. Vad betyder ordet ”munk"?
Den som bor ensam

1. Med vad smörjer prästen den sjuke vid
sjuksmörjelsens sakrament?
Med välsignad olivolja.
2. Vad förrättar man först vid dopet om det inte
har gjorts för dopbarnet vid åtta dagars
ålder?
Namngivning
3. Hur många klosterlöften avger en munk eller
nunna vid vigningen?
Tre

1. Vad kallas bordet, där vi kan tända ljus för
våra döda släktingar och vänner?
De avlidnas minnesbord
2. Med vad smörjer prästen den som skall döpas
strax innan nedsänkningen i vattnet?
Med välsignad olivolja
3. Om klosterlöften: Vilket löfte har med
respekten av klosterledaren och uppfyllandet
av hans/hennes order att göra?
Löftet om lydnad

1. Med vilket annat namn kallar vi panichida?
Minnesgudstjänst
2. Vad kallar vi kyrkans heliga förrättningar,
som är sju till antalet?
Sakrament/mysterium.
3. Vem gav, genom sin egen uppståndelse,
uppståndelse även åt de döda?
Kristus

1. Vilken annan förrättning förrättas i samband
med dopet?
Myrrasmörjelsen
2. Efter hur många dagar borde en död
människa begravas? (Detta är mycket svårt
att uppfylla.)
På den tredje dagen efter döden
3. Vilken viktig text läser faddern istället för
den som skall döpas om han/hon är t.ex. en
baby?
Trosbekännelsen

