
 
 

1. Mitä sana ”ortodoksi” tarkoittaa? 
‐ Oikein ylistävää. 

2. Kuinka alkaa rukous Pyhälle Hengelle? 
‐ Taivaallinen kuningas, Lohduttaja, totuuden 

Henki --- 
3. Mistä pappi tarkistaa päivän 

jumalanpalvelustekstit? 
‐ Kirkkokalenterista. 

 
 

1. Mihin ristinmerkkiä tehdessä kosketetaan 
ensin? 
‐ Otsaan. 

2. Mikä arvonimi on Suomen ortodoksisen 
kirkon johtajalla? 
‐ Arkkipiispa. 

3. Mitkä ovat pappeuden asteet? 
‐ Diakoni, pappi ja piispa. 

 
 

1. Mitkä kolme sormea laitetaan yhteen 
ristinmerkkiä tehdessä? 
‐ Peukalo, etusormi ja keskisormi. 

2. Mihin patriarkaattiin Suomen ortodoksit 
kuuluvat?  
‐ Konstantinopolin ekumeeniseen 

patriarkaattiin. 
3. Mikä on pappeuden korkein aste? 

‐ Piispa. 

 
 

1. Mitä ristinmerkissä kolme yhteen laitettua 
sormea kuvaavat? 
‐ Pyhää Kolminaisuutta. 

2. Kuinka monta sakramenttia kirkollamme 
on? 
‐ Seitsemän. 

3. Mikä papin jumalanpalvelusvaate roikkuu 
kaulan ympäri sääriin saakka? 
‐ Epitrakiili. 

 
 

1. Minkä nimisen rukouksen Jeesus opetti 
ihmisille? 
‐ Isä meidän –rukouksen/Herran rukouksen. 

2. Mihin suuntaan kirkkorakennus 
rakennetaan? 
‐ Itä-länsi suuntaan. 

3. Millä nimellä kutsutaan piispan 
jumalanpalveluksessa pitämää päähinettä? 
‐ Mitraksi. 

 
 
 

1. Millä sanoilla Isä meidän -rukous alkaa? 
‐ Isä meidän, joka olet taivaissa --- 

2. Mitä kirkon tornissa yleensä pidetään? 
‐ Kirkonkelloja. 

3. Mikä piispalla on kädessään? 
‐ Piispansauva. 

 
 

1. Miksi kutsutaan pyhää kuvaa? 
‐ Ikoniksi. 

2. Minkä mukaan kirkko saa nimen? 
‐ Jonkun pyhän ihmisen tai pyhän tapahtuman 

mukaan. 
3. Mitä sana ”diakoni” tarkoittaa? 

‐ Palvelijaa. 

 
 

1. Mikä on Jeesukseen uskovien 
tunnusmerkki? 
‐ Risti. 

2. Kuinka moneen osaan kirkkorakennus 
jakaantuu? 
‐ Kolmeen. 

3. Millä nimellä kutsutaan diakonin olkapäällä 
olevaa nauhaa? 
‐ Orariksi. 

 
 

1. Mitä ikoneihin voidaan kuvata pyhien 
ihmisten lisäksi? 
‐ Pyhiä tapahtumia. 

2. Mikä pöytä löytyy alttarihuoneen sivusta? 
‐ Uhripöytä. 

3. Mitä toista nimeä alttariapulaisesta 
käytetään? 
‐ Ponomari. 

 
 

1. Minkä värinen on Jeesuksen aluspuku 
ikoneissa? 
‐ Punainen. 

2. Minkä niminen on vino pöytä, jonka päällä 
pidetään esim. ikoneja? 
‐ Analogi. 

3. Mikä järjestön nimestä käytetään 
lyhennystä PSHV? 
‐ Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta. 



 
 

1. Minkä värinen on Jeesuksen päällysviitta 
ikoneissa? 
‐ Sininen. 

2. Mihin sytytetyn tuohuksen voi jättää? 
‐ Kynttilänjalkaan. 

3. Minkä nimistä lehteä PSHV julkaisee? 
‐ Aamun Koitto. 

 
 

1. Mikä maalataan Jeesuksen sädekehään? 
‐ Ristikuvio. 

2. Millä nimellä kutsutaan ikonostaasin 
keskellä olevia ovia? 
‐ Pyhäksi portiksi, kuninkaan oviksi. 

3. Mikä on kelja? 
‐ Luostariasukkaan huone. 

 
 

1. Ikoneissa Neitsyt Marian viitassa on kolme 
tähteä. Missä tähdet ovat? 
‐ Otsassa ja olkapäissä. 

2. Millä toisella nimellä uhripöytä tunnetaan? 
‐ Proskomidi-pöytänä. 

3. Mikä ikoneihin liittyvä laitos sijaitsee Uuden 
Valamon pihapiirissä? 
‐ Konservointilaitos. 

 
 

1. Millä toisella nimellä tunnetaan 
kirkkokynttilä? 
‐ Tuohus. 

2. Mikä kirkkovuoden tapahtuma on kuvattuna 
kuninkaan oviin? 
‐ Neitsyt Marian ilmestys. 

3. Millä nimellä kutsutaan kirkkojen 
pyrkimystä ykseyteen? 
‐ Ekumeniaksi. 

 
 
 

1. Mistä tuohukset valmistetaan? 
‐ Mehiläisvahasta. 

2. Mikä tapahtuma on yleensä esiteltynä 
Kuninkaan ovien yläpuolella? 
‐ Ehtoollisen asettaminen. 

3. Mitä viides käsky kehottaa meitä tekemään?
‐ Kunnioittamaan vanhempiamme. 

 
 

1. Missä Suomen ortodoksisen kirkon 
tuohukset valmistetaan? 
‐ Lintulan luostarissa, Heinävedellä. 

2. Kenen ikoni on esitettynä Kuninkaan ovien 
oikealla puolella? 
‐ Kristuksen ikoni. 

3. Mitä kahdeksas käsky kieltää meitä 
tekemästä? 
‐ Varastamasta. 

 
 
 

1. Minkä värisiä tuohukset ovat pääsiäisenä? 
‐ Punaisia. 

2. Kenen ikoni on esiteltynä Kuninkaan ovien 
vasemmalla puolella? 
‐ Neitsyt Marian ikoni. 

3. Mitä ei pitäisi tehdä toisen käskyn mukaan? 
‐ Ei tulisi tehdä epäjumalankuvaa. 

 
 
 

1. Mikä ääni kutsuu kirkkoon? 
‐ Kirkonkellot. 

2. Ketkä kuvataan ikonostaasin sivuoviin? 
‐ Ylienkelit. 

3. Mikä on fresko? 
‐ Tuoreelle maalipinnalle tehty maalaus. 

 
 

1. Mitkä ovat kirkon katolla? 
‐ Kupoli ja risti 

2. Miksi ikonimaalari ei laita ikoniin 
nimikirjoitustaan? 
‐ Ikoni maalataan Jumalan kunniaksi, ei 

maalaajan. 
3. Kuka on maallikko? 

‐ Papistoon kuulumaton henkilö. 

 
1. Mikä on papin tunnusmerkki? 

‐ Kaularisti. 
2. Mitä Jeesus pitää yleensä kädessään 

ikoneissa? 
‐ Kirjakääröä ja/tai evankeliumikirjaa. 

3. Millä nimellä kutsutaan kirkossa olevaa 
pöytää, jossa säilytetään kulloisessakin 
toimituksessa tarvittavia esineitä, kuten 
esim. vihkikruunuja? 
‐ Apupöydäksi. 



 
 
 

1. Kuinka alkaa pääsiäistropari? 
‐ Kristus nousi kuolleista --- 

2. Mikä on saarna? 
‐ Papin opetuspuhe. 

3. Millä toisella nimellä horugvi tunnetaan? 
‐ Kirkkolippu. 

 
 
 

1. Mikä on laskiaisena syötävä herkku, joka 
muistuttaa lettuja? 
‐ Blinit. 

2. Mitkä ovat ehtoollislahjat? 
‐ Viini ja leipä. 

3. Milloin kirkkolippua erityisesti käytetään? 
‐ Ristisaatossa. 

 
 

1. Mikä on ikonostaasi? 
‐ Kuvaseinä. 

2. Kuka johtaa seurakuntaa? 
‐ Pappi. 

3. Mihin käytetään maavärejä eli kivistä 
jauhettuja värejä? 
‐ Ikonimaalauksessa. 

 
 

1. Mitä löytyy ikonostaasin takaa? 
‐ Alttari. 

2. Minkä alueen useampi seurakunta 
muodostaa? 
‐ Hiippakunnan. 

3. Millä aineksella värit sidotaan 
ikonimaalauspohjaan? 
‐ Kananmunan keltuaisella. 

 
 

1. Millä nimellä voidaan kutsua kirkon osaa, 
jossa kirkkokansa on? 
‐ Kirkkosaliksi. 

2. Minkä joukon samalla alueella asuvat 
ortodoksit muodostavat? 
‐ Seurakunnan. 

3. Kuka saa kulkea Kuninkaan ovista? 
‐ Piispa, pappi tai diakoni. 

 
 

1. Mitä erityistä alttarissa tapahtuu? 
‐ Siellä siunataan ehtoollinen. 

2. Mikä on seurakuntalaisten yhteinen 
kokoontumispaikka? 
‐ Kirkko. 

3. Millä nimellä kutsutaan ikonostaasin edessä 
olevaa koroketta? 
‐ Solea. 

 
 
 

1. Mitä voit haistaa kirkossa? 
‐ Suitsutussavun. 

2. Mikä on ONL? 
‐ Ortodoksisten nuorten liitto. 

3. Millä nimellä kutsutaan kirkkorakennuksen 
soleassa olevaa kaarevaa uloketta? 
‐ Amboni. 

 
 

1. Mistä ortodoksinen usko on tullut Suomeen?
‐ Venäjältä. 

2. Minkä nimistä lehteä ONL julkaisee? 
‐ Tuohustuli-lehteä. 

3. Mihin osaan kirkkoa pappi tulee pitämään 
saarnan eli opetuspuheensa? 
‐ Solealle. 

 
 

1. Millä nimellä kirkon ympäri kiertämistä 
voidaan kutsua? 
‐ Ristisaatoksi. 

2. Kuka johtaa hiippakuntaa? 
‐ Piispa. 

3. Mitkä kaksi pöytää löytyvät 
alttarihuoneesta? 
‐ Uhripöytä ja pyhä pöytä. 

 
 

1. Mitä apuvälinettä pappi käyttää mirhan 
voitelemisessa? 
‐ Sivellintä. 

2. Minkä hiippakunnan keskuspaikka on Oulu? 
‐ Oulun hiippakunnan. 

3. Mikä on reliikki? 
‐ Pyhäinjäännös. 
 



 
 

1. Mille pöydälle voi viedä tuohuksen 
edesmenneen muistolle? 
‐ Vainajien muistelupöydälle. 

2. Minkä hiippakunnan keskuspaikka on 
Helsinki? 
‐ Helsingin hiippakunnan. 

3. Kuinka monta haaraa on kynttelikössä 
pyhällä pöydällä? 
‐ Seitsemän. 

 
 

1. Millä nimellä kutsutaan kirkon etuosassa 
olevaa Jeesusta ristillä? 
‐ Golgata-ristiksi. 

2. Minkä hiippakunnan keskuspaikka on 
Kuopio? 
‐ Karjalan hiippakunnan. 

3. Mitä lipasta säilytetään pyhällä pöydällä? 
‐ Sakramenttilipasta. 

 
 

1. Missä päin Suomea sijaitsee Lintulan 
luostari? 
‐ Heinävedellä. 

2. Millä nimellä kutsutaan hiippakunnan 
keskuspaikan kirkkoa? 
‐ Katedraali. 

3. Mitä sakramenttilippaassa säilytetään? 
‐ Ehtoollislahjoja sairaita varten. 

 
 

1. Mitä soitinta ortodoksisessa kirkossa 
käytetään? 
‐ Ei mitään, ainoastaan ihmisääntä. 

2. Mikä on apulaispiispan sijoituspaikka? 
‐ Joensuu. 

3. Millä tutummalla nimellä kalkki tunnetaan? 
‐ Ehtoollismaljana. 

 
 
 

1. Mikä on esirukous? 
‐ Rukous toisen ihmisen puolesta. 

2. Kuinka pappia tai piispaa tervehditään? 
‐ Pyytämällä siunaus. 

3. Millä pappi paloittelee kirkkoleivät? 
‐ Keihäällä. 

 
 

1. Mikä on käspaikka? 
‐ Ikonin ympärille laitettava kauniisti kirjailtu 

pyyhe. 
2. Keitä luostareissa asuu? 

‐ Munkkeja ja nunnia. 
3. Mikä kangas asetetaan ehtoollislahjojen 

päälle liturgiassa? 
‐ Ehtoollispeite. 

 
 
 

1. Missä lampukkaa pidetään? 
‐ Ikonin edessä. 

2. Kuinka monta lupausta luostariin menevä 
ihminen antaa? 
‐ Kolme. 

3. Millä pappi jakaa ehtoollista? 
‐ Lusikalla. 

 
 

1. Mitä esinettä kuljetetaan ensimmäisenä 
ristisaatossa? 
‐ Ristisaattolyhtyä. 

2. Luostarilupauksista: Keille asukas lupaa olla 
kuuliainen? 
‐ Luostarin johtajalle ja rippi-isälleen. 

3. Mille pappi asettelee leikatut kirkkoleipien 
palat? 
‐ Diskokselle eli lautaselle. 

 
 

1. Mitä on rukous? 
‐ Puhetta Jumalalle. 

2. Mille Lintulan luostari on pyhitetty? 
‐ Pyhälle Kolminaisuudelle. 

3. Mikä on nimeltään kirkkoleivistä leikattu 
ensimmäinen osa? 
‐ Karitsa. 

 
 

1. Mitä ristinmerkissä merkitsevät kaksi 
kämmentä vasten olevaa sormea? 
‐ Jeesuksen luontoa: inhimillistä ja Jumalallista. 

2. Milloin kirkko perustettiin? 
‐ Ensimmäisenä helluntaina. 

3. Kuinka papilta pyydetään siunausta? 
‐ Kämmenet päällekkäin, oikea käsi päällä ja 

kämmenpuoli ylöspäin. 



 
 

1. Mikä tehdään aina ensimmäisenä kirkkoon 
tultaessa? 
‐ Ristinmerkki. 

2. Mitä kirkkoveisut ovat? 
‐ Laulettua rukousta. 

3. Hautausmaalta löytyvästä pienestä mökistä 
käytetty nimi? 
‐ Grobu. 

 
 
 

1. Mihin sanaan rukoukset päättyvät? 
‐ Aamen. 

2. Kuinka uskontunnustus alkaa? 
‐ Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen 

Isään --- 
3. Mitä suitsutussavu kuvaa? 

‐ Jumalan luokse kohoavaa rukousta. 

 
 

1. Ketkä kuuluvat näkymättömään 
maailmaan? 
‐ Enkelit. 

2. Mitä sana ”aamen” tarkoittaa? 
‐ Totisesti. 

3. Mikä on antiminssi? 
‐ Liina, jossa on reliikki ja piispan allekirjoitus. 

Löytyy pyhältä pöydältä. 

 
 

1. Keistä ristissä oleva vinopuu muistuttaa? 
‐ Kahdesta ryöväristä, jotka ristiinnaulittiin 

Kristuksen kanssa. 
2. Kuinka rukous ehtoollisen edellä alkaa? 

‐ Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet 
totisesti Kristus --- 

3. Mikä roikkuu piispan kaulassa kaularistin 
lisäksi? 
‐ Panagia eli Jumalansynnyttäjän ikoni. 

 
 

1. Kuinka ikoneille osoitetaan kunnioitusta? 
‐ Tekemällä niiden edessä ristinmerkki ja 

suutelemalla niitä. 
2. Millä nimellä puhelaulua kutsutaan? 

‐ Resitatiiviksi. 
3. Mikä on kamilavka? 

‐ Papin tai piispan päähine. 

 
 

1. Minkä värinen on Neitsyt Marian viitta 
ikoneissa? 
‐ Punainen tai sininen. 

2. Mikä on kerubi? 
‐ Monisiipinen enkeli. 

3. Mikä on psalmi? 
‐ Raamatun laulu. 

 
 
 

1. Mikä on alttari? 
‐ Kirkon pyhin paikka. 

2. Millä esineellä pappi siunaa kirkkokansaa? 
‐ Käsiristillä. 

3. Mitä jumalanpalveluspukua ponomari 
käyttää? 
‐ Stikaria. 

 
 

1. Millä nimellä kutsutaan rukoushuonetta? 
‐ Tsasounaksi. 

2. Kuka on rippi-isä? 
‐ Pappi, jonka luona käydään 

synnintunnustuksella. 
3. Miten jumalanpalveluspukujen värit 

valitaan? 
‐ Kirkkovuoden tai kyseisen juhlan/toimituksen 

mukaan. 

 
 
 

1. Millaisena Pyhä Henki kuvataan ikoneissa? 
‐ Kyyhkysenä tai tulenliekkinä. 

2. Mikä on uskovien liturgia? 
‐ Liturgian loppuosa, jossa jaetaan ehtoollinen. 

3. Mitkä ovat kirkkorakennuksen osat? 
‐ Eteinen, kirkkosali ja alttari. 

 
 

1. Ketkä muodostavat Pyhän Kolminaisuuden? 
‐ Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

2. Mitä evankeliumikirja sisältää? 
‐ Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja 

Johanneksen evankeliumikirjat. 
3. Minkä muotoisia pohjia kirkkorakennuksissa 

on? 
‐ Pyöreä, risti, kahdeksankulmio ja basilika. 

 


