1. Mitä tarkoittaa lyhenne eaa.?
- Ennen ajanlaskumme alkua.
2. Mihin jokeen hindut heittävät ruumiiden
tuhkat?
- Ganges-jokeen.
3. Missä päin maailmaa buddhalaisuus syntyi?
- Pohjois-Intiassa.

1.
2.
3.
-

1. Mitä tarkoittaa lyhenne jKr.?
- Jälkeen Kristuksen.
2. Mikä on hindulaisuudesta Suomeenkin
levinnyt meditaatio- ja liikuntamuoto?
- Jooga.
3. Minkä värinen on buddhalaismunkkien
kaapu?
- Oranssi.

1. Miksi kutsutaan aatesuuntaa, jonka
mukaan jumaluutta ei ole olemassa?
- Ateismiksi.
2. Mikä on uskollisen aviovaimon
"tunnusmerkki" hindulaisuudessa?
- Punainen otsatäplä.
3. Keneen islamin usko usein henkilöidään?
- Muhammediin.

1. Mikä on aatesuunta, jossa uskotaan yhden
jumalan olemassaoloon?
- Monoteismi.
2. Kuinka monta tietä on hindujen mukaan
vapautukseen?
- Kolme tietä.
3. Kuka ilmestyi noin 40-vuotiaalle
Muhammedille?
- Enkeli Gabriel.

1. Miksi sanotaan aatesuuntaa, jonka mukaan
jumalia on useita?
- Polyteismiksi.
2. Minkä niminen on hindulaisuuden jumala,
joka kuvataan usein huilua soittavana
paimenena?
- Krishna.
3. Mihin suuntaan muslimit rukoilevat?
- Mekkaan.

1. Miksi sanotaan aatesuuntaa, jonka mukaan
jumaluus vaikuttaa kaikkialla?
- Panteismiksi.
2. Mikä on hindulaisen yhteiskunnan
luokkajärjestelmästä käytetty nimitys?
- Varna.
3. Kuinka monta peruspilaria muslimin
elämään kuuluu?
- Viisi.

1. Miksi sanotaan jyrkästi uskonnollista
ihmistä?
- Fundamentalistiksi.
2. Mikä on muslimeilta kielletty juoma?
- Alkoholi.
3. Missä sijaitsee musta kivi, jota muslimit
pyrkivät päästä koskettamaan
pyhiinvaelluksen aikana?
- Kaaban temppelissä.

1. Mikä on hinduille tärkeä joki Intiassa?
- Ganges.
2. Mikä on muslimien käyttämä nimi
Jumalasta?
- Allah.
3. Minne Muhammed on perimätiedon
mukaan haudattu?
- Medinaan.

1. Minkä niminen oli suomalaisen
muinaisuskon ylijumala?
- Ukko.
2. Mikä on islamilaiseen taiteeseen liittyvä
kaunokirjoitus- muoto?
- Kalligrafia.
3. Mitä tulisi tehdä ennen Koraanin
lukemista?
- Peseytyä rituaalisesti.

Mitä tarkoittaa lyhenne jaa.?
Jälkeen ajanlaskumme alun.
Miksi kutsutaan hindulaisuuden opettajaa?
Guruksi.
Mitä on meditaatio?
Mietiskelyä.

1. Minkä niminen oli suomalaisen
muinaisuskon metsän jumala?
- Tapio.
2. Mikä on muslimien pyhä kirja?
- Koraani.
3. Kuinka monta rukoushetkeä muslimien
päivässä on?
- Viisi.

1. Kuka oli juutalaisten ensimmäinen kantaisä
eli patriarkka?
- Abraham.
2. Minkä nimisestä tornista muslimit
kutsutaan rukoilemaan?
- Minareetista.
3. Mitä muslimit käyttävät apunaan
rukouksessa?
- Rukousnauhaa.

1. Kuka rakennutti alkujaan Jerusalemin
temppelin?
- Kuningas Salomo.
2. Miksi kutsutaan islamin uskon mukaan
elävää ihmistä?
- Muslimiksi.
3. Mikä viikonpäivä on muslimien pyhä päivä?
- Perjantai.

1. Mikä on Itä-Euroopan juutalaisten
käyttämä kieli?
- Jiddish.
2. Minkä niminen on islamilaisten
paastokuukausi?
- Ramadan.
3. Mihin sykliin islamilainen kalenteri
perustuu?
- Kuunkiertoon.

1. Mitä nimitystä käytetään juutalaisten
kansanmurhasta?
- Holokausti.
2. Mitkä ovat islamin suuntaukset?
- Shiialaisuus ja sunnalaisuus.
3. Ketkä rakensivat pyramideja mm.
Meksikoon ja kehittivät oman kalenterinsa?
- Maya-intiaanit.

1. Minkä niminen on juutalaisten tärkein pyhä
kirja?
- Toora.
2. Mihin paikkaan muslimit pyhiinvaeltavat?
- Mekkaan.
3. Mistä iästä lähtien muslimien
velvollisuuteen kuuluu rukoushetket?
- 10-vuotiaasta alkaen.

1.
2.
3.
-

Mikä on juutalaisuuden tunnus?
Daavidintähti.
Mikä on islamilaisten rukouspaikka?
Moskeija.
Kuka on kristinuskon perustaja?
Jeesus Nasaretilainen.

1. Millä toisella nimellä tunnetaan paremmin
Jerusalemin temppelin länsimuuri?
- Itkumuurina.
2. Kuinka monta vaimoa Koraani sallii yhden
muslimi-miehen ottaa?
- Neljä vaimoa.
3. Mikä viikonpäivä on juutalaisten pyhä
päivä?
- Lauantai.

1.
2.
3.

-

1.
2.
3.
-

Millä nimellä kutsutaan juutalaisvastaisuutta?
Antisemitismiksi.
Minkä niminen on se tie, jota seuraamalla
uskova pelastuu islamin opin mukaan?
Sharia.
Millä nimellä kutsutaan islamissa rukouksen
johtajaa ja uskonnollista opettajaa?
Imaamiksi.

Mikä on Vanhan testamentin kieli?
Heprea.
Miksi kutsutaan Koraanin lukua?
Suuraksi.
Millä mantereella asuvat aboriginaalit eli
alkuperäiskansa?
Australian mantereella.

1. Mitä arabiankielinen sana "islam"
tarkoittaa?
- Alistumista.
2. Mikä on islamin uskon tärkein pilari?
- Uskontunnustus.
3. Mitä itkumuurille jätettyihin lappuihin on
kirjoitettu?
- Rukouksia.

1. Mikä on juutalaisuuden symboli, joka on
myös kuvattuna Israelin virallisessa
vaakunassa?
- Menora eli seitsenhaarainen kynttilänjalka.
2. Missä Buddha istui pyhän puun alle?
- Bodh Gayassa.
3. Mikä on japanilainen juoma, jota hääpari
juo?
- Sake.

1. Mikä on Jumalan ja Abrahamin liiton
merkki?
- Poikien ympärileikkaus.
2. Mitä nimitystä käytetään Buddhan
opetuksesta?
- Dharma.
3. Minkä niminen on japanilainen
aamuvoimistelumuoto?
- Tai-Chi.

1. Kuka muodosti yhteisen Israelin valtion
noin 1000 eaa.?
- Kuningas Daavid.
2. Mikä aiheuttaa kärsimystä buddhalaisen
opin mukaan?
- Elämänjano.
3. Minkä pyhän kirjan Laozi kirjoitti?
- Dao de jing -kirjan.

1.

1.
2.
3.
-

Mitä ihmiset tekevät itkumuurilla?
Rukoilevat.
Mitkä ovat buddhalaisuuden suuntaukset?
Mahayana ja hinayana.
Mitä useissa japanilaisissa uskonnollisissa
toimituksissa poltetaan?
Suitsuketikkuja.

1. Minkä niminen on juutalaisten
jumalanpalveluspaikka?
- Synagoga.
2. Mitä "Buddha"- arvonimi tarkoittaa?
- ”Hän joka tietää”.
3. Kuka on katolisen kirkon johtaja?
- Rooman piispa eli Paavi.

1. Mitä nimeä juutalaiset käyttävät
Jumalasta?
- Jahve, Elohim.
2. Miksi kutsutaan lopullisen valaistumisen
tilaa buddhalaisuudessa?
- Nirvanaksi.
3. Millä nimellä kutsutaan jyrkästi
uskonnollista?
- Fundamentalistiksi.

2.
3.
-

Millä toisella nimellä Mooseksen viisi kirjaa
myös tunnetaan?
Pentateukki ja Toora.
Mistä toisesta maailmanuskonnosta
buddhalaisuus on saanut paljon vaikutteita?
Hindulaisuudesta.
Mikä on yksi kiinalaisen lääketieteen
hoitomuodoista?
Akupunktio.

1. Mitkä ovat ortodoksijuutalaisten miesten
"tunnusmerkkejä"?
- Lierihattu ja otsakiharat.
2. Kuinka moniosainen tie ohjaa buddhalaisen
elämää?
- Kahdeksanosainen tie.
3. Minkä niminen on šintolaisuuden pyhä
vuori Japanissa?
- Fuji.

1.
2.
3.
-

Millä teolla sapatti aloitetaan?
Sapattikynttilöiden sytyttämisellä.
Kuka on buddhalaisuuden perustaja?
Siddhartha Gautama.
Kenen syntymästä alkaa länsimainen
ajanlasku?
Kristuksen.

1. Juutalaiset toivottavat tiettynä päivänä
toisilleen "shabat shalom". Mitä se
tarkoittaa?
- ”Rauhallista sapattia”.
2. Mitä rauhaan liittyvää asiaa buddhalainen
elämäntapa korostaa?
- Väkivallattomuutta.
3. Millainen on hindulaisuuden jumalakäsitys?
- Polyteistinen.

1. Juutalaiseen perinteeseen kuuluu juhla
nimeltä sukkot. Mikä se on toiselta
nimeltään?
- Lehtimajajuhla.
2. Mikä on Japanin buddhalaisuuden
tunnetuin muoto?
- Zen-buddhalaisuus.
3. Millainen on islamin jumalakäsitys?
- Monoteistinen.

1. Minkä muistoksi juutalaiset juhlivat
pääsiäistä?
- Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi.
2. Mikä on pyhästä sodasta käytetty nimi
islamissa?
- Jihad.
3. Millä yleisnimellä kutsutaan
uususkonnollisia liikkeitä?
- New Age -liikkeiksi.

1. Mitä juhlaa juutalaiset viettävät kristittyjen
joulun aikaan?
- Hanukka-juhlaa.
2. Mikä on perimätiedosta käytetty nimitys
islamissa?
- Hadith.
3. Mikä uususkonnollinen liike liittyy
noituuteen?
- Wiccalaisuus.

1.

1.

2.
3.
-

Minkä niminen on kahdeksan päivän ikäiselle
pojalle toimitettava operaatio juutalaisen tavan
mukaan?
Ympärileikkaus.
Kuka kannatti erityisesti juutalaisvastaisuutta
ennen toista maailmansotaa?
Adolf Hitler.
Mikä on kristinuskon pyhä kirja?
Raamattu.

2.
3.
-

1. Millä nimellä kutsutaan suurta
sovituspäivää?
- Jom kippuriksi.
2. Mitä juutalaisesta pääsiäisestä käytetty
nimitys "pesah" tarkoittaa?
- ”Kulkea ohi”.
3. Mitä voidaan pitää nuorimpana
maailmanuskontona?
- Bahaita.

1. Minkä eläimen lihaa ei perinteitä
noudattava juutalainen syö?
- Sian.
2. Mikä on juutalaisten käyttämä nimitys
lauantaille?
- Sapatti.
3. Mitä tao tarkoittaa?
- Tasapainoa.

1.
2.
3.

-

Minkä niminen on pojan täysi-ikäisyyden juhla
juutalaisuudessa?
Bar mitsva.
Ketkä tuhosivat juutalaisten keskuspyhäkön
vuonna 586 eaa.?
Babylonialaiset.
Millä nimellä kutsutaan yhteisöä, jolle
luonteenomaista on omat johtajansa ja
eristyneisyys?
Kultti, lahko.

Mitä on kosher?
Juutalaisten uskonnollisesti
hyväksyttyä/hyväksyttävästi valmistettua ruokaa.
Millä nimellä kutsutaan juutalaisten kantaisää?
Patriarkaksi.
Mikä löytyy taolaisista kodeista lieden
yläpuolelta, ja jonka huulet valellaan hunajalla
uudenvuoden aattona?
Keittiöjumala.

1. Mihin kirkkoon suurin osa kristityistä
kuuluu?
- Katoliseen kirkkoon.
2. Mikä on Tooraa selvittävä teos?
- Talmud.
3. Kuka on perustanut šintolaisuuden?
- Sillä ei ole perustajaa.

1. Missä Pyhän Pietarin kirkko sijaitsee?
- Vatikaanissa.
2. Mikä on juutalaisten hanukan toinen
nimitys?
- Valon juhla.
3. Mihin toisen uskonnon kannattajiin
japanilaiset kuuluvat šintolaisuuden
lisäksi?
- Buddhalaisuuteen.

1. Mitä on vihkivesi?
- Pyhitettyä vettä.
2. Mitkä kaksitoista asiaa esiintyvät
kiinalaisessa horoskoopissa?
- Kaksitoista eläintä.
3. Kuinka monen vuoden päästä ihminen
muuttuu kamiksi šintolaisen ajattelun
mukaan?
- 33 vuoden kuluttua.

1.

1.

2.
3.
-

Keitä ajatellaan asuvan šintolaisissa
pyhäköissä?
Kameja.
Minkä niminen on japanilainen lyhyt runomitta?
Haiku.
Minne šintolainen menee, kun hän haluaa
esittää kamille erityisen pyyntönsä tai
kiitoksensa?
Pyhäkköön tai temppeliin.

2.
3.
-

Ketkä ovat hindulaisen yhteiskunnan
luokkajärjestelmän huipulla?
Papit.
Mitkä kaksi asiaa rakentavat
maailmankaikkeuden kiinalaisen ajattelun
mukaan?
Jin ja Jang.
Mikä on nimeltään šintolaisten vuotuinen
pyhäkköjuhla?
Matsuri.

1. Ketkä ovat hindulaisen luokkajärjestelmän
pohjalla?
- Dalitit eli koskemattomat.
2. Kuka perimätiedon mukaan perusti
taolaisuuden?
- Laozi.
3. Mistä materiaalista šintotemppeli tehdään?
- Puusta.

1.
2.

1. Mikä on uskonnon kieli Intiassa?
- Sanskrit.
2. Mikä on buddhalaisuudessa reliikkien
säilytyspaikka?
- Stupa.
3. Millä nimellä voidaan kutsua uskontoja,
jotka pohjautuvat muinaisiin etnisiin
uskontoihin?
- Uuspakanuudeksi.

1. Mikä on pyhä eläin Intiassa?
- Lehmä.
2. Mikä on buddhalaisessa rukouksessa
käytetty "apuväline"?
- Rukousmylly.
3. Miksi kutsutaan eskimokansaa, joka elää
melko ankarissa olosuhteissa lähinnä
Alaskassa?
- Inuitit.

1. Missä joessa hindut käyvät pesemässä
päivän synnit pois?
- Ganges-joessa.
2. Missä jokaisen buddhalaisen pojan tulisi
asua osan aikaa elämästään?
- Luostarissa.
3. Kuka on inuitien keskuudessa elävässä
kertomuksessa oleva meren jumalatar?
- Merinainen.

1. Minkä lain mukaan jokainen teko johtaa
seuraamukseen?
- Karman lain.
2. Millä buddhapatsaat on yleensä
päällystetty?
- Lehtikullalla.
3. Mikä on juutalaisten rukouspaikka?
- Synagoga.

3.

-

Mitä pidetään hindujen pyhänä kirjallisuutena?
Veda-kirjallisuutta.
Minkä niminen on šintolaisuuteen kuuluva
portti, jonka kautta ihminen astuu pyhälle
maalle?
Torii.
Mitä "šintolaisuus" tarkoittaa kirjaimellisesti?
”Jumalten tietä”.

