1.
2.

3.

Mitä pappi jakaa lusikalla ainoastaan
ortodoksisen kirkon jäsenille?
Ehtoollinen.
Minkä "merkin" pappi maalaa siveltimellä
kastettavan otsalle, silmille, sieraimille, suulle,
korville, rinnalle, käsiin ja jaloille
mirhavoiteella?
Ristin.
Mikä kuuluisa luostarialue sijaitsee Kreikan
niemimaalla?
Athos.

1. Missä toimituksessa (yleensä) vauvasta
tulee seurakunnan jäsen?
Kasteessa.
2. Kuinka monta kertaa kastepöytä kierretään
kasteen yhteydessä toimitetun
mirhavoitelun aikana?
Kolme.
3. Luostarilupauksista: Mikä lupaus liittyy
materiaalin ja rahan omistamiseen?
Köyhyys.

1. Minkä toimituksen pappi toimittaa vedelle
ennen kuin hän vihmoo sillä kodin?
Vedenpyhityksen.
2. Kuinka monta tuohusta palaa kasteastian
reunalla?
Kolme.
3. Luostarilupauksista: Mikä lupaus liittyy
"yksinäiseen" elämäntapaan?
Naimattomuus.

1.

1.

1. Kuka asetti ehtoollisen sakramentin?
Kristus.
2. Mitä mirhavoitelussa tapahtuvan
kastepöydän kiertämisen aikana lauletaan?
"Niin monta kuin teitä on Kristukseen
kastettu ---"
3. Millaiseksi ehtoollisessa jaettava leipä
muuttuu ehtoollisen sakramentissa?
Kristuksen ruumiiksi.

2.
3.

Mikä on se toimitus, jossa pappi liittää miehen
ja naisen yhteiseen liittoon?
Avioliitto.
Minkä asian vihkimisessä mirhavoidetta myös
käytetään?
Kirkon.
Minkä nimiseksi munkiksi kokenut
munkkivanhus voidaan myöhemmin vihkiä?
Tällöin hän keskittyy ainoastaan
rukouselämään.
Skeemamunkiksi.

2.
3.

Mikä on se toimitus, jossa papille voi kertoa
mieltä painavat ja pahat teot?
Synnintunnustus.
Mikä on se Suuren viikon päivä, jolloin
mirhavoidetta valmistetaan Konstantinopolissa?
Torstai.
Millaisen arvonimen ansioitunut munkki voi
saada?
Arkkimandriitta.

1. Mikä on se kirkollinen toimitus, joka
voidaan toimittaa sairastavalle?
Sairaanvoitelu.
2. Missä Kristus itse otti kasteen vastaan?
Jordanilla.
4. Millaiseksi ehtoollisessa jaettava viini
muuttuu ehtoollisen sakramentissa?
Kristuksen vereksi.

1. Mikä merkkipäivä ortodoksilla on
nimikkopyhänsä muistopäivänä?
Nimipäivä.
2. Kuinka monta kertaa kastettava upotetaan
kastemaljaan?
Kolme kertaa.
3. Millä nimellä kutsutaan ehtoolliseen
valmistavaa osaa?
Proskomidiksi.

1. Kuka puhuu lapsen puolesta kasteen
sakramentin aikana?
Kummi.
2. Milloin ihmiset kastettiin ensimmäisten
vuosisatojen aikana?
- Pääsiäisenä. (Tarkemmin suurena lauantaina)
3. Mikä on kirkkoleivästä leikattava
ensimmäinen osa?
Karitsa.

1. Kuinka ehtoolliseen tulisi valmistautua?
Paastoamalla.
2. Kuinka monta kertaa kaste voidaan
toimittaa yhdelle ihmiselle tämän elämän
aikana?
Vain kerran.
3. Kenen nimeä kantavaa liturgiaa
kirkoissamme yleensä toimitetaan?
Johannes Krysostomoksen.

1. Millä nimellä pappia puhutellaan?
”Isäksi.”
2. Mikä kastetulle puetaan päälle kastepuvun
lisäksi?
Kasteristi.
3. Kuinka monta nimeä lapselle annetaan
ortodoksisessa perinteessä?
Yksi.

1.
2.
3.

Millä toisella nimellä kutsutaan sitä pappia
jonka luona käydään synnintunnustuksella?
Rippi-isäksi.
Mitä on mirha?
Siunattua öljyä.
Mikä on se toimitus, joka aloittaa avioliiton
sakramentin? (Voidaan toimittaa aiemminkin.)
Kihlaus.

1. Mitä papille sanotaan ehtoolliselle
mentäessä?
Oma etunimi.
2. Mitä pyhää toimitusta eukaristialla
tarkoitetaan?
Ehtoollista.
3. Kuinka monesti ortodoksi voi solmia
avioliiton elämänsä aikana?
Kolme kertaa.

1. Mikä palvelus toimitetaan yleensä uudessa
kodissa?
Kodinpyhitys.
2. Mihin sakramenttiin voimme osallistua
jatkuvasti?
Ehtoolliseen.
3. Miksi kutsutaan rippi-isän antamaa
hengellistä harjoitusta?
Epitimiaksi.

1. Kuinka monta kertaa kastettava upotetaan
kasteastiaan?
Kolme kertaa.
2. Minkä nimeen kastettava kastetaan?
”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”
3. Mikä on pappeuden ylin aste?
Piispa.

1. Millä nimellä voidaan kutsua kodin
nurkkausta, jossa on ikoni, käspaikka ja
lampukka?
Kotialttari.
2. Millä nimellä piispaa puhutellaan?
”Isä esipaimeneksi.”
3. Mitkä tulee selvittää ennen avioliittoon
vihkimistä?
Esteet.

1. Mikä toimitus toimitetaan Kristuksen
kasteen muistoksi loppiaisena?
Vedenpyhitys.
2. Mitä mirha kuvaa?
Pyhän Hengen lahjoja.
3. Kumpaan käteen ortodoksi laittaa
kihlasormuksen?
Oikean käden nimettömään.

1. Kuka toimii seurakunnan päänä?
Pappi.
2. Mitä esinettä pappi käyttää pyhitetyn
veden pirskottamisessa?
Vihmintä.
3. Millä toisella nimellä sakramenttia
kutsutaan?
Mysteerioksi.

1. Kuinka ortodoksisessa perinteessä
onnitellaan toista?
Sanomalla: ”Monia vuosia!”
2. Mistä alueesta piispa huolehtii?
Hiippakunnasta.
4. Mikä kihlaus on?
Lupaus avioliitosta.

1. Minkä toimituksen pappi voi toimittaa
esim. syntymäpäiväsankarille?
Rukoushetken.
2. Mitä kahta esinettä katumuksen
sakramentin lopuksi suudellaan?
Käsiristiä ja evankeliumikirjaa.
3. Mikä on panihida?
Muistopalvelus.

1.
2.
3.

Milloin erityisesti olisi hyvä osallistua
katumuksen sakramenttiin?
Paastojen aikana.
Mikä toimitus aloittaa kasteen sakramentin?
Vedenpyhitys.
Minkä toimituksen yhteydessä avioliittoon
vihkiminen on yleensä tapahtunut alkukirkon
aikaan?
Liturgian.

1.
2.
3.

Minkä niminen jumalanpalvelus toimitetaan
yleensä sunnuntaiaamuna?
Liturgia.
Miksi pappi ei voi kertoa synnintunnustuksessa
kuulemiaan asioita eteenpäin?
Hänellä on vaitiolovelvollisuus.
Täydennä: "Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä ---,
armahda meitä."
Kuolematon.

1. Mitä erityistä liturgia-jumalanpalveluksessa
tapahtuu?
Jaetaan ehtoollista.
2. Mitä pidetään avioparin päällä avioliiton
sakramentissa?
Vihkikruunuja.
3. Mitä voidaan pitää vihittävän parin päässä
kruunujen sijaan?
Seppeleitä.

1. Kuinka usein ehtoollisen sakramenttiin
tulisi osallistua?
Mahdollisimman usein.
2. Mitä nimeä käytetään Jumalaa vastaan
tehdyistä asioista?
Synti.
3. Mitä sana "aksios" tarkoittaa?
”Otollinen, sopiva”.

1. Millaiseksi ehtoollisella jaettava leipä
näkymättömällä tavalla muuttuu?
Kristuksen ruumiiksi.
2. Mitä nestettä sairaanvoitelun
sakramentissa käytetään?
Öljyä.
3. Mitä kreikan kielinen sana "metanoia"
tarkoittaa?
Mielenmuutosta.

1. Millaiseksi ehtoollisella jaettava viini
näkymättömällä tavalla muuttuu?
Kristuksen vereksi.
2. Kuka on fyysisesti läsnä katuvan kanssa
katumuksen sakramentissa?
Pappi.
5. Mihin toiseen sakramenttiin tulisi osallistua
katumuksen yhteydessä?
Ehtoolliseen.

1.

1. Mikä palvelus toimitetaan edesmenneen
muistolle?
Muistopalvelus eli panihida.
2. Kenen jumalanpalveluspukuun kuuluu
epitrakiili?
Papin.
3. Keille Kristus antoi vallan antaa ja tai olla
antamatta anteeksi syntejä?
Opetuslapsille.

2.
3.

Mikä on se palvelus, joka toimitetaan vainajalle?
Hautaus.
Keneltä varsinainen anteeksianto katumuksen
sakramentissa tulee?
Jumalalta.
Jos ihminen vaihtaa toisesta kirkosta
ortodoksiseen kirkkoon, minkä sakramentin
kautta hänet otetaan kirkon jäseneksi? (On vain
yksi kaste)
Mirhavoitelun kautta.

1. Ketkä voivat osallistua ehtoollisen
sakramenttiin ortodoksisessa kirkossa?
Vain ortodoksisen kirkon jäsenet.
2. Kenen jumalanpalveluspukuun kuuluu
paimensauva?
Piispan.
3. Millä nimellä kutsutaan kokelasta, joka
vasta tutustuu luostarielämään?
- Noviisi.

1. Mitä ehtoollinen sisältää?
Leipää ja viiniä.
2. Mikä kirkkomme sakramentti voi koskettaa
vain sen miespuolisia jäseniä?
Pappeus.
3. Minkä vaatekappaleen pappi asettaa
katuvan "päälle"?
Epitrakiilin.

1. Kuinka ehtoolliselle mentäessä laitetaan
kädet?
Ristiin rinnan päälle.
2. Kuinka monta kummia tulisi kastettavalla
olla vähintään?
Yksi.
3. Mikä tai kuka on katekumeeni?
Opetettava eli kirkon jäseneksi valmistautuva.

1. Mitä sanotaan papille ehtoollisella?
Oma etunimi.
2. Missä "muodostelmassa" Kristuksen
kasteen juhlana astellaan luonnon veden
ääreen, jos se on mahdollista?
Ristisaatossa.
3. Kuinka monta pappia sairaanvoitelun
sakramenttiin täydellisimmillään tarvitaan?
Seitsemän.

1. Mitä virpomavitsoille tehdään
palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina?
Viedään kirkkoon siunattaviksi.
2. Mitä toista nimitystä kirkon
nimikkopäiväjuhlasta käytetään?
Praasniekka.
3. Mihin suuntaan vainajan kasvot ovat
hautaustoimituksen aikana kirkossa?
Alttariin päin.

1. Miksi lapsi kastetaan?
Jotta hänestä tulee seurakunnan jäsen.
2. Kuinka monta sakramenttia ortodoksisessa
kirkossa tunnetaan?
Seitsemän.
3. Mitä avioliittoon vihittävä pari sanoo
kirkossa papin kysymyksiin?
”On, arvoisa isä.”

1. Millä nimellä kutsutaan naispuolista
luostariasukasta?
Nunnaksi.
2. Kuka toimii munkin tai nunnan
"puolisona"?
Kristus.
3. Mitkä ovat pappeuden asteet?
Diakoni, pappi ja piispa.

1. Millä nimellä kutsutaan miespuolista
luostariasukasta?
Munkiksi.
2. Kasteen varsinainen muoto?
Upotus.
3. Mitä sana "munkki" tarkoittaa?
Yksineläjää.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Mitä ainetta pappi käyttää sairaanvoitelussa?
Pyhitettyä oliiviöljyä.
Mikä toimitetaan kastetoimituksen alussa, jos
tätä ei ole tehty kastettavalle 8 päivän iässä?
Nimenanto.
Kuinka monta luostarilupausta munkki ja nunna
antaa ottaessaan vihkimyksen vastaan?
Kolme.

1. Millä nimellä tunnetaan panihida-toimitus?
Muistopalvelus.
2. Kirkon pyhistä toimituksista käytetty
nimitys? (Niitä on seitsemän.)
Sakramentti.
3. Kuka antoi omalla ylösnousemuksellaan
myös kuolleille ylösnousemuksen?
Kristus.

Mille pöydälle voi käydä kirkossa sytyttämässä
tuohuksen kuolleen läheisen muistolle?
Vainajienmuistelupöydälle.
Millä kastettava voidellaan kasteen
alkupuolella?
Öljyllä.
Luostarilupauksista: Mikä lupaus liittyy luostarin
johtajan kunnioittamiseen ja käskyjen
noudattamiseen?
Kuuliaisuus.

1.
2.

3.

Mikä toinen pyhä toimitus toimitetaan kasteen
yhteydessä?
Mirhavoitelu.
Monentena päivänä vainaja tulisi perinteen
mukaan haudata? (Tämä on erittäin hankalaa
toteuttaa.)
Kolmantena.
Minkä tärkeän uskonopin tekstin kummi lukee
kastettavan puolesta, jos tämä on esim. vauva
eikä tällöin itse pysty siihen?
Uskontunnustuksen.

1. Kuka johtaa kuoroa?
Kanttori.
2. Kuinka pappia tervehditään?
Pyytämällä siunaus.
3. Mitä tarkoittaa pappien
vaitiolovelvollisuus?
He eivät saa puhua katumuksen
sakramentissa kuulemistaan asioista.

1. Kuka huolehtii kirkkorakennuksista?
Vahtimestari tai isännöitsijä.
2. Kuka työskentelee kirkkoherranvirastossa,
hoitaen seurakunnan asioita?
Kanslisti/Sihteeri.
3. Mitä yhteinen viinimalja kuvaa avioliiton
sakramentissa?
Yhteisten ilojen ja surujen jakamista.

1.

1. Millä nimellä kutsutaan seurakunnan
esimiehenä toimivaa pappia?
Kirkkoherraksi.
2. Kuinka monta kummia kastettava saa?
Vähintään yhden.
3. Mitä vihittävän parin yläpuolella pidetään?
Vihkikruunuja.

2.

3.

Kuka papistoon kuulumaton nuori poika avustaa
pappia jumalanpalveluksissa?
Ponomari.
Millä nimellä kutsutaan liturgiaa, joka voidaan
toimittaa myös illalla suuren paaston aikaan?
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaksi
(paastoliturgia).
Mitä lauletaan niin kastetilaisuuden kuin
avioliittoon vihkimisen päätteeksi?
”Monia vuosia!”

1. Minkä pappi upottaa veteen
vedenpyhityksen aikana kolmasti?
Käsiristin.
2. Mitä kastettava saa mirhavoitelussa?
Pyhän Hengen armolahjat.
3. Kenen papistoon kuuluvan henkilön pukuun
kuuluu orari?
Diakonin.

1. Mikä kastettavalle puetaan päälle?
Valkea kastepuku.
2. Ketkä voivat toimia ortodoksisessa kirkossa
pappeina?
Vain miehet.
3. Minkä ikäisenä nimenantotoimitus
toimitetaan?
Kahdeksan päivän ikäisenä.

1.

2.
3.

Liturgiaan voivat osallista kaikki, mutta vain
ortodoksit saavat osallistua sen yhteen osaan.
Mihin?
Ehtoolliseen.
Mitä tulee tehdä heti kun on saanut ehtoollista?
Suudella ehtoollismaljaa.
Kuinka monta kertaa kastepöytä kierretään?
Kolme kertaa.

1.
2.
3.

Kuka seurakunnassa työskentelevä ihminen
järjestää kerhoja, leirejä ja muita tapahtumia?
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä.
Mitä toiselle voidaan sanoa ehtoollisen jälkeen?
”Ruumiin ja sielun parannukseksi.”
Mistä häistä pappi lukee avioliiton
sakramentissa?
Kaanaan häistä, joissa tapahtui ensimmäinen
Kristuksen tekemä ihme.

1. Minkä kastettava saa kaulaansa kasteen
aikana?
Kasteristin.
2. Kuka on kummi?
Kastettavan hengellinen vanhempi.
3. Kuka voi toimittaa hätäkasteen?
Kuka tahansa kristitty.

1. Mitä ristinmerkissä tehdään viimeiseksi?
Kumarretaan.
2. Mikä kirkon pyhä toimitus tapahtuu
luostarissa?
Munkiksi tai nunnaksi vihkiminen.
3. Mitä kastetoimituksessa leikataan?
Kastettavan hiuksia.

