1. Minkä nimiselle paikalle Jeesus
ristiinnaulittiin?
‐ Golgata.
2. Missä kuussa vietetään Neitseen Marian
ilmestyksen juhlaa?
‐ Maaliskuussa.
3. Milloin pääsiäistä vietetään?
‐
Kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun
jälkeisenä sunnuntaina.

1. Ketkä olivat Neitsyt Marian vanhemmat?
‐ Joakim ja Anna.
2. Kuka ilmestyi tuomaan viestiä Neitsyt
Marialle tämän tulevasta raskaudesta?
‐ Enkeli Gabriel.
3. Kuinka monta päivää pääsiäisestä
helluntaita vietetään?
‐
50 päivää.

1. Mitä Joakim ja Anna olivat kauan
rukoilleet?
‐ Omaa lasta.
2. Kenen sukuun Jeesus-lapsen ennustettiin
syntyvän?
‐ Daavidin.
3. Milloin alkaa uusi kirkkovuosi?
‐ 1. syyskuuta.

1. Kuka lähti etsimään ja löysi Kristuksen
ristin?
‐ Keisarinna Helena.
2. Mihin Jeesus-lapsi asetettiin nukkumaan
tämän synnyttyä?
‐ Seimeen.
3. Missä kuussa vietetään Kristuksen ristin
löytämisen juhlaa?
‐ Syyskuussa.

1. Kuinka Jeesuksen löydetty risti erotettiin
kahdesta muusta?
‐ Ristin koskettaessa vainaja virkosi henkiin.
2. Mikä on seimi?
‐ Eläinten ruoka-astia, jossa pidetään heiniä.
3. Kirkon nimikkojuhlasta eli temppelijuhlasta
käytetty nimi?
‐ Praasniekka.

1. Mitä rakennettiin Kristuksen ristin
löytämisen paikalle?
‐ Kirkko.
2. Minä päivänä vietetään Kristuksen
syntymäjuhlaa eli joulua?
‐ 25.12.
3. Millä nimellä tunnetaan ”paremmin”
karjalankielinen juhla nimeltä Pokrova?
‐ Jumalanäidin suojeluksen juhla.

1. Minkä ikäisenä vanhemmat veivät Neitsyt
Marian temppeliin kasvatettavaksi?
‐ Kolmen vuoden iässä.
2. Kuinka monta päivää kestää joulupaasto?
‐ 40 päivää.
3. Keitä kirkon pyhiä muistellaan marraskuun
ensimmäisenä lauantaina?
‐ Karjalan valistajia.

1. Minne pieni Neitsyt Maria tyttö temppelissä
vietiin?
‐ Temppelin kaikkein pyhimpään paikkaan.
2. Kuinka monen päivän ikäisenä Jeesus sai
nimen?
‐ Kahdeksan.
3. Minkä niminen ylipappi vastaanotti pienen
Maria-tytön vastaan temppelissä?
‐ Sakarias.

1. Minkä niminen enkeli ilmoitti Neitsyt
Marialle ilouutisen?
‐ Gabriel.
2. Missä kuussa Kristuksen
temppeliintuomisen juhlaa vietetään?
‐ Helmikuussa.
3. Mitä kreikankielinen sana ”teofania”
tarkoittaa?
‐ Jumalan ilmestymistä.

1. Mitä toista nimeä sanansaattajasta
käytetään?
‐ Enkeli.
2. Kuka naisprofeetta oli vastaanottamassa
Simeonin kanssa pientä Jeesus-lasta?
‐ Profeetta Hanna.
3. Mikä toimitus toimitetaan kirkossa aina
Kristuksen kasteen juhlapäivänä?
‐ Suuri vedenpyhitys.

1. Minkä nimiselle miehelle Neitsyt Maria oli
kihlattu?
‐ Joosefille.
2. Minkä ikäisenä Jeesus pääsi ensimmäistä
kertaa pääsiäisjuhlille?
‐ 12-vuotiaana.
3. Kuinka monta viikkoa valmistaudutaan
suureen paastoon?
‐ Kolme viikkoa.

1. Minkä nimen enkeli käski Neitsyt Marian
antamaan tulevalle pojalleen?
‐ Jeesus.
2. Ketä ihmiset erehtyivät luulemaan
odotetuksi Messiaaksi Jeesuksen sijaan?
‐ Johannes Kastajaa.
3. Millä nimellä kutsutaan ensimmäistä suuren
viikon valmistussunnuntaita?
‐ Sakkeuksen sunnuntai.

1. Mikä oli Neitsyt Marian kihlatun Joosefin
ammatti?
‐ Puuseppä.
2. Missä kuussa vietetään Kristuksen kasteen
juhlaa?
‐ Tammikuussa.
3. Millä nimellä kutsutaan suuren paaston
ensimmäistä sunnuntaita?
‐ Ortodoksisuuden sunnuntaiksi.

1. Kuka oli joulupukin esikuvana pidetty
piispa?
‐ Pyhä Nikolaos.
2. Millä toisella nimellä teofanian juhla
tunnetaan?
‐ Kristuksen kasteena.
3. Millä nimellä kutsumme suuren paaston
viimeistä eli viidettä sunnuntaista?
‐ Pyhittäjä Maria Egyptiläisen sunnuntaiksi.

1. Jeesuksen syntymäkaupunki?
‐ Betlehem.
2. Kuinka moneksi päivää Jeesus meni
kasteensa jälkeen rukoilemaan ja
paastoamaan erämaahan?
‐ 40 päivän ajaksi.
3. Millä Jeesuksen hautaluola suljettiin?
‐ Suurella kivellä.

1. Miksi Maria ja Joosef matkasivat
Betlehemiin?
‐ Heidän tuli lähteä kirjautumaan verolle.
2. Mainitse kaksi miestä, jotka Jeesus otti
mukaansa vuorelle ja joille hän kirkastui?
‐ Jaakob, Johannes ja Pietari.
3. Mihin väriin vaihdetaan tummat
kirkkotekstiilit suurena lauantaina?
‐ Valkoisiksi.

1. Paikka, jossa Jeesus-lapsi syntyi?
‐ Luola.
2. Missä kuussa Kristuksen kirkastumisen
juhlaa vietetään?
‐ Elokuussa.
3. Millä nimellä kutsutaan tapaa kiertää kirkko
pääsiäisyönä?
‐ Ristisaatoksi.

1. Mikä johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen
syntymäluolan luo?
‐ Taivaalle syttynyt kirkas tähti.
2. Ketkä kaksi vanhaa profeettaa ilmestyivät
kirkastusvuorella Jeesuksen kanssa?
‐ Mooses ja Elia.
3. Kenen kirjoittama pääsiäissaarna luetaan
pääsiäisyönä?
‐ Johannes Krysostomoksen.

1. Ketkä kertoivat paimenille syntyneestä
Jeesus-lapsesta?
‐ Enkelit.
2. Kuka antoi meille esimerkin
paastoamisesta?
‐ Jeesus Kristus.
3. Millä nimellä kutsutaan pääsiäisen jälkeistä
viikkoa?
‐ Kirkkaaksi viikoksi.

1. Mainitse nimeltä yksi itämaan viisaista
tietäjistä?
‐ Melkior, Kaspar ja Balthazar.
2. Mitä paasto on?
‐ Henkistä valmistautumista juhlaan.
3. Millä toisella nimellä kutsutaan
helatorstaita?
‐ Kristuksen taivaaseen astumisen päiväksi.

1. Mitä itämaantietäjät toivat lahjaksi Jeesuslapselle?
‐ Kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
2. Minkä niminen paasto valmistaa meitä
pääsiäiseen?
‐ Suuri paasto.
3. Missä Jeesuksen opetuslapset olivat koolla
helluntaina?
‐ Jerusalemissa.

1. Kuka oli kuninkaana Jeesuksen syntyessä?
‐ Herodes.
2. Milloin suuri paasto alkaa?
‐ Sovintosunnuntaina.
3. Minä päivänä Pyhää Kolminaisuutta
erityisesti muistellaan?
‐ Helluntaina.

1. Ketä tarkoitetaan Messiaalla?
‐ Jeesusta.
2. Kuinka pitkä on suuri paasto?
‐ 40 päivää (+suuri viikko)
3. Millaisena Pyhä Henki kuvataan helluntain
ikonissa?
‐ Tulenliekkeinä.

1. Kuka varoitti Joosefia kuningas Herodeksen
pahoista aikeista Jeesuksen synnyttyä?
‐ Enkeli.
2. Mikä viikko alkaa palmusunnuntain
jälkeen?
‐ Suuri viikko.
3. Mitä viikon kestävää paastoa vietetään
kesäkuussa?
‐ Apostolien paastoa.

1. Minkä julman käskyn kuningas Herodes
antoi Jeesuksen syntymähetken jälkeen?
‐ Kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset tulisi
surmata Betlehemissä.
2. Mitä sovintosunnuntaina kuuluisi tehdä?
‐ Pyytää anteeksi toisilta.
3. Mikä syntyi helluntaina?
‐ Ensimmäinen kristillinen seurakunta.

1.

1. Kuinka monen päivän ikäisenä Maria ja
Joosef veivät Jeesus-lapsen temppeliin?
‐ 40 päivän ikäisenä.
2. Kuka on kirjoittanut suuren paaston aikaan
luettavan paastorukouksen?
‐ Efraim Syyrialainen.
3. Kuinka monta pidempää paastojaksoa
kirkkovuodessamme on?
‐ Neljä.

1. Mitä Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi toivat
mukanaan temppeliin uhrieläimiksi?
‐ Kaksi kyyhkystä.
2. Mitä ruoka-aineita aikuiset jättävät pois
paaston aikana?
‐ Liha- ja maitotuotteet sekä kananmunat
3. Kuinka monta suurta juhlaa
kirkkovuodessamme on pääsiäisen lisäksi?
‐ 12.

1. Kuka vanhus oli vastaanottamassa Jeesuslasta temppelissä?
-Simeon.
2. Milloin Lasaruksen lauantaita vietetään?
-Päivää ennen palmusunnuntaita.
3. Missä kuussa vietetään Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkumisen muistopäivää?
-Elokuussa.

1.

2.
3.

2.
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Minne Joosef, Maria ja Jeesus-lapsi pakenivat
Herodeksen määräystä?
‐
Egyptiin.
Mikä on suuren paaston liturginen eli kirkollinen
väri?
‐
Violetti.
Kuka piti merkittävän puheen helluntaina, jonka
jälkeen 3000 ihmistä otti kasteen vastaan?
‐ Apostoli Pietari.

Mitä Pyhä Henki oli luvannut vanhalle
Simeonille?
‐
Ettei hän tulisi kuolemaan ennen kuin on nähnyt
Jeesuksen.
Millä nimellä kutsutaan päivää, jolloin Jeesus
ratsasti aasilla Jerusalemiin?
‐
Palmusunnuntaiksi.
Millä nimellä kutsutaan paastoa, joka edeltää
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen
muistopäivää?
‐
Herran äidin paasto.

1. Ketä tarkoitetaan Vapahtajalla?
‐ Jeesusta.
2. Mitä sanaa kansa huusi Jeesukselle tämän
ratsastaessa Jerusalemiin?
‐ Hoosianna (Daavidin poika).
3. Minne Neitsyt Maria haudattiin?
‐ Getsemanen puutarhassa olevaan
hautaluolaan.

1. Minkä joen varrella Johannes kastoi
ihmisiä?
‐ Jordan-joen.
2. Mitä ihmiset heittivät maahan Jeesuksen
ratsastaessa Jerusalemiin?
‐ Vaatteita ja palmunoksia.
3. Kuinka ortodoksit tervehtivät pääsiäisenä?
‐ Sanomalla: Kristus nousi kuolleista!

1. Minkä lisänimen ihmisiä kastava Johannes
sai?
‐ Johannes Kastaja.
2. Mitä Jeesus teki Suurena maanantaina
Jerusalemissa?
‐ Opetti ihmisiä temppelissä.
3. Mikä jumalanpalvelus toimitetaan illalla?
‐ Ehtoopalvelus.

1. Minkä ikäinen Jeesus oli kun hänet
kastettiin?
‐ Noin 30-vuotias.
2. Miksi jokainen keskiviikko on paastopäivä?
‐ Muistelemme kuinka Juudas kavalsi
Jeesuksen.
3. Mikä on ehtoollisjumalanpalveluksesta
käytettävä nimi?
‐ Liturgia.

1.

1. Kun Jeesus kastettiin, kenen ääni kuului
taivaasta?
‐ Jumalan, Isän
2. Millä nimellä juutalaisten pääsiäinen myös
tunnetaan?
‐ Happamattoman leivän juhla.
3. Kuinka monta jumalanpalvelusta
vuorokauteen kuuluu?
‐ Yhdeksän.

Minkä eläimen muodossa Pyhä Henki laskeutui
Jeesuksen ylle, kun tämä kastettiin?
‐
Kyyhkysen.
2. Miksi jokainen perjantai on paastopäivä?
‐
Muistelemme tuolloin Jeesuksen kärsimyksiä ja
kuolemaa.
3. Mikä jumalanpalvelus toimitetaan yleensä
lauantai-iltana?

‐

1.
2.
3.

Vigilia.

Kuka Jeesuksen erittäin läheinen ystävä asui
Betania – nimisessä kylässä?
‐
Lasarus.
Mitä Jeesus teki opetuslapsille ennen kuin he
alkoivat aterioimaan yhdessä viimeistä kertaa?
‐
Pesi heidän jalkansa.
Minkä niminen on keskiyön aikaan toimitettava
jumalanpalvelus?
‐ Puoliyöpalvelus.

1. Miksi Jeesus haettiin Lasaruksen luokse?
‐ Lasarus sairasti.
2. Kenen ylipapin luo vangittu Jeesus vietiin?
– Ylipappi Kaifaan.
3. Mitä sana ”vigilia” tarkoittaa?
‐ Kokoöistä valvomista.

1. Minkä nimiset siskot asuivat yhdessä
Lasaruksen kanssa?
‐ Martta ja Maria.
2. Mikä on suuren torstain tärkein tapahtuma?
‐ Jeesus asetti ehtoollisen.
3. Mikä on kirkkovuotemme suurin juhla?
‐ Pääsiäinen.

1. Mitä Jeesus teki Lasarukselle?
‐ Herätti Lasaruksen kuolleista.
2. Kuka edusti Jerusalemissa maaherraa
Jeesuksen aikana?
‐ Pontius Pilatus.
3. Millä yhteisellä nimellä kutsutaan mm.
Trifonia, Arsenia, Sergeitä ja Hermania?
‐ Karjalan valistajat.

1. Miksi Jeesus matkusti Jerusalemiin
palmusunnuntaina?
‐ Hän meni sinne pääsiäisjuhliin.
2. Kenet armahdettiin Jeesuksen sijaan
kuolemantuomiosta?
‐ Vanki Barabbas.
3. Mitä vuoti Jeesuksen kyljessä olleesta
haavasta ristillä?
‐ Verta ja vettä.

1. Mitä palmusunnuntaina yleensä tehdään?
‐ Käydään virpomassa.
2. Mitä kirjaimet I.N.R.I tarkoittavat?
‐ Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas.
3. Kuinka pääsiäistervehdykseen tulisi
vastata?
‐ Totisesti nousi!

1. Millä Jeesus ratsasti Jerusalemiin?
‐ Aasin varsalla.
2. Mille paikalle Jeesus ristiinnaulittiin?
‐ Golgatalle, pääkallopaikalle.
3. Miksi liturgia on tärkein
jumalanpalveluksemme?
‐ Liturgiassa jaetaan ehtoollista.

1. Kuka opetuslapsista oli valmis pettämään
Jeesuksen luottamuksen?
‐ Juudas Iskariot.
2. Mitä sotilaat tekivät ristiinnaulitun
Jeesuksen vaatteille?
‐ Heittivät niistä arpaa.
3. Kuka oli Magdalan Mariaa ja muita naisia
vastassa Kristuksen haudalla?
‐ Enkeli.

1. Kuinka monta hopearahaa Juudas Iskariot
sai Jeesuksen luottamuksen pettämisestä?
‐ 30.
2. Ketä Jeesus pyysi huolehtimaan äidistään
Neitsyt Mariasta, kun hän olisi poissa?
‐ Opetuslapsi Johannesta.
3. Ketkä kyselivät paljon Jeesukselta suurena
maanantaina?
‐ Fariseukset ja lainoppineet.

1.

1. Mihin puutarhaan Jeesus meni rukoilemaan
ennen kuin hänet pääsiäisen alla vangittiin?
‐ Getsemanen puutarhaan.
2. Mihin kaikkialle Jeesus sai ristillä haavan?
‐ Molempiin käsiin ja jalkoihin sekä kylkeen.
3. Minne kaksi opetuslasta olivat matkalla
Kristuksen kuolleista nousemisen jälkeen,
kun tämä ilmestyi heille?
‐ Emmaus-nimiseen kylään.

1.

1. Kuka opetuslapsista kielsi kolme kertaa
tuntevansa Jeesuksen?
‐ Pietari.
2. Kuka opetuslapsista epäili Jeesuksen
ylösnousemusta?
‐ Tuomas.
3. Milloin opetuslapsi Tuomas alkoi uskoa
Jeesuksen nousseen kuolleista?
‐ Kun sai itse koskettaa Jeesuksen haavoja.

1. Kuinka Jeesus kuoli?
‐ Hänet ristiinnaulittiin.
2. Mihin juhlaan asti juhlitaan pääsiäistä?
‐ Helatorstaihin.
3. Mitä Jeesus lupasi lähettää opetuslasten
avuksi astuessaan ylös taivaaseen?
‐ Pyhän Hengen.

2.
3.

2.
3.

Jeesus aterioi suurena torstaina viimeistä kertaa
opetuslasten kanssa. Minkä kirkon toimituksen
hän tällöin asetti?
‐
Ehtoollisen.
Mitä tapahtui heti Jeesuksen kuoleman jälkeen?
‐
Esirippu repesi, maa vavahteli, päivällä tuli pimeys
ja haudat avautuivat.
Mistä asiasta Jeesus erityisesti opetti ihmisille
suurena tiistaina?
‐ Viimeisestä tuomiosta.

Kuinka Juudas osoitti sotilaille kuka on Jeesus?
‐
Hän suuteli Jeesusta.
Kuka pyysi lupaa saada ottaa Jeesuksen ruumis
pois ristiltä ja haudata se?
‐
Joosef Arimatialainen.
Kuinka opetuslapset tunnistivat muukalaisen
Jeesukseksi majatalossa Kristuksen
ylösnousemuksen jälkeen?

‐

Hän mursi ja jakoi leipää samalla tavalla.

