
 
 

1. Vad kallar vi bilder av heliga människor 
eller händelser? 
‐ Ikoner 

1. Vad symboliserar glorian?  
‐ Evighet och himmelskt ljus 

2. Vilken färg har textilierna i kyrkan på en 
vanlig söndag? 
‐ De är gröna.  

  
 

1. Med vilken färg målas gloriorna på ikoner?
‐ Gul eller guld 

2. Vad kallas den första delen (rummet) av 
kyrkan?  
‐ Förmak 

3. Varför används inga instrument i vår 
kyrka? 
‐ Människorösten är det mest lämpade 

eftersom den är skapad av Gud. 

 
 

1. Var på ikonen hittar man målarens 
signatur? 
‐ Ikonerna signeras inte. 

2. Vad kallas den mellersta delen (rummet) 
av kyrkan? 
‐ Kyrksal 

3. Vad betyder bokstäverna IC XC, NI KA på 
kyrkobröden? 
‐ ”Jesus Kristus segrar.” 

 
 

1. Vem får måla en ikon? 
‐ Vem som helst 

2. Vad kallas den tredje delen (rummet) av 
kyrkan längst bort från ingången? 
‐ Altare 

3. Vad kallas ett bönehus som oftast är 
tillverkat av timmer? 
‐ Tjasovna 
 

 
 

1. Finns det speciella regler för ikonmåleri? 
‐ Ja, därför studerar man ofta ikonmåleri 

under ledning av en lärare i ikonmålning. 
2. Vilket tecken är en gemensam symbol för 

alla kristna? 
-     Kors 

      3.   Vad kallas stiftets huvudkyrka? 
- Katedral 

 
1. Vad ska man göra med en ikon innan den 

hängs upp på väggen? 
‐ Man ska ta den till kyrkan för att välsignas. 

2. Namnge två olika planritningar för en 
kyrka. 
‐ Basilika, korsformad, rundkyrka och 

åttahörning 
3. Vilken färg har textilierna i kyrkan på en 

vanlig vardag? 
‐ De är gula. 

 
 

1. Hör ikonerna endast till kyrkan? 
‐ Nej, ikoner finns dessutom t.ex. i hemmen. 

2. I vilken riktning byggs en kyrka? 
‐ Så att altaret vetter mot öst. 

3. Vilken färg har textilierna i kyrkan på 
Kristi fester? 
‐ De är antigen gyllene eller vita. 

 
 

1. Vad kallas bevingade gestalter på ikoner? 
‐ Änglar  

2. Vad kallas dörrarna i mitten av 
ikonostasen? 
‐ Kungaporten eller de heliga dörrarna  

3. Vilken färg har textilierna i kyrkan på 
Gudsföderskans fester? 
‐ De är himmelsblåa. 

 
 
 

1. Vad kan man tända framför en ikon? 
‐ En ikonlampa eller ett vaxljus 

2. Vilka är avbildade på ikonostasens 
sidodörrar? 
‐ Ärkeänglar 

3. Vad är påsken liturgiska färg? 
‐ Vit 

 
 

1. Vad kan man sätta ovanför och runt 
ikonen som skydd och dekoration? 
‐ En ikonduk 

2. Vilka fyra män är avbildade på 
kungaportens ikoner? 
‐ De fyra evangelisterna 

3. Vilken är stora fredagens liturgiska färg? 
‐ Svart 



 
 

1. Hur visar man vördnad för ikoner med sin 
hand? 
‐ Genom att göra korstecknet framför dem. 

2. Vilken ikon finns ovanför kungaporten? 
Ikonen har med liturgin att göra. 
‐ Nattvardens instiftande 

3. Vad kallas en böneföljd i en gudstjänst? 
‐ Ektenia 

 
 

1. På vilket annat sätt visar man vördnad för 
ikoner förutom genom att korsa sig 
framför dem? 
‐ Genom att kyssa dem. 

2. Vad är en ikon redskap för? 
‐ Bönen 

3. Vad kallas upphöjningen framför 
ikonostasen? 
‐ Soléa 

 
 

1. Vad kan avbildas på en ikon förutom 
heliga människor? 
‐ Heliga händelser och änglar 

2. Vad kallas en ikon av Kristus där man ser 
hans ansikte på en duk? 
‐ Den ”inte av människohand gjorda 

kristusikonen”  
3. Vad kallas soléas buktade utsprång i en 

kyrkobyggnad? 
‐ Ambón 

 
 

1. Vad kallas dräkten som ponomaren, dvs. 
altartjänaren, har på sig? 
‐ Sticharion 

2. Vilken bok håller Kristus ofta i sin hand på 
ikoner? 
‐ Evangelieboken 

3. Vad kallas altarbordet med ett annat 
namn? 
‐ Det heliga bordet 

 
 

1. Vad kallas ”ringen” runt de heligas 
huvuden på ikoner? 
‐ Gloria 

2. Vad kallas ikontypen där Jungfru Maria 
pekar med sin hand på Jesusbarnet? 
‐ Vägvisaren 

3. Vad kallas duken var det finns en insydd 
kvarleva, dvs. relik, av en helig människa? 
‐ Antimension 

 
 

1. Målas Jesus med kort hår, långt hår eller 
inget hår alls på ikoner? 
‐ Med långt hår 

2. Vad kallas det sjungande sättet att läsa i 
kyrkan? 
‐ Recitativ läsning 

3. Vilket doftande ämne stryks av en biskop på 
en kyrkobyggnads väggar när den invigs? 
‐ Myrra 

 
 

1. Med vilka fyra bokstäver förkortar man 
namnet Jesus Kristus? 
‐ IC XC 

2. Vad kallas festens hymn (där man 
lovprisar Gud)? 
‐ Troparion 

3. Vad kallas proskomidibordet med ett 
annat namn? 
‐ Offerbordet 

 

 
 

1. Vilken färg har Jesus oftast på sin skrud på 
ikoner? 
‐ Röd 

2. Under vilken kyrkosång förbereder sig 
kyrkfolket för att ta emot nattvardsgåvorna?
‐ Kerubsången 

3. Med vad täcker prästen diskosen och 
stjärnan? 
‐ Nattvardskläde 

 
 

1. Vad berättar Jesu röda skrud om? 
‐ Hans gudomlighet 

2. Vilken kyrkosång sjungs i varje 
aftongudstjänst och med vilken man brukar 
avsluta olika kyrkliga tillställningar? 
‐ Aftonhymnen 

3. Vad användes de vackert broderade karelska 
ikondukarna till förr i tiden? 
‐ De var långa handdukar på matgästernas 

knän när man satt på långbänkar. 

 
 

1. Vilken färg har Jesus oftast på sin mantel 
på ikoner? 
‐ Blå 

2. Vilket troparion börjar med orden: 
”Kristus är uppstånden från de döda…” 
‐ Påskens troparion 

3. Vad är en epistel? 
‐ Ett läsestycke ur Nya testamentet 



 
 

1. Vad berättar Jesu blåa mantel om? 
‐ Att Jesus också var en människa. 

2. Vem av evangelisterna anses vara den 
första ikonmålaren? 
‐ Lukas 

3. Vilka hemliga djurtecken stod för Kristus 
bl.a. under förföljelserna?  
‐ Fisk och lamm 

 
 

1. Vilket tecken målas på Jesu gloria? 
‐ Ett kors 

2. Vilken bok används som sångbok i den 
ortodoxa kyrkan? 
‐ Psaltaren 

3. Vad håller martyrerna i sina händer på 
ikoner? 
‐ Ett kors 

 
 

1. Vad håller Jesus ofta i sin hand på ikoner? 
‐ En uppslagen bok 

2. Vad kallas den del av kyrkan som är längst 
österut? 
‐ Altare 

3. Vad avbildas ofta på klostergrundares 
ikoner antigen i deras händer eller i 
bakgrunden? 
‐ En miniatyrmodell av deras kloster. 

 
 

1. Vem avbildas ofta på Jungfru Marias 
ikoner tillsammans med henne? 
‐ Jesusbarnet 

2. Vilken av kyrkoårets händelser avbildas på 
kungaporten? 
‐ Jungfru Marias bebådelse 

3. Vad kallas åttatonscykeln som används i 
vår kyrka? 
‐ Oktoehos 

 
 

1. Hur många stjärnor har Jungfru Maria på 
sin mantel på ikoner? 
‐ Tre  

2. På vilket bord förrättas nattvardens 
sakrament? 
‐ På det heliga bordet 

3. Ge exempel på ett material, förutom trä, 
på vilket en ikon kan målas.  
‐ Tyg, metall, glas 

 
 

1. Vilken färg har Jungfru Maria på sin skrud 
på ikoner? 
‐ Oftast blå, ibland röd 

2. Vilken ikon finns i allmänhet på höga 
sidan av den högra sidodörren? 
‐ Kyrkans namnsdagsikon/tempelfestens ikon 

3. Av vilket annat material än mineralfärg 
kan bilden på ikonen vara gjord? 
‐ Sten (mosaikikoner) 

 
 

1. Vilken färg har Jungfru Maria på sin 
mantel på ikoner? 
‐ I allmänhet röd, ibland blå 

2. Vad kan avbildas på ikoner förutom heliga 
människor och änglar? 
‐ Heliga händelser 

3. Vilket medel används som bindemedel för 
mineralfärger vid ikonmålning? 
‐ Äggula 

 
 

1. Hur långt hår har Jungfru Maria på sina 
ikoner? 
‐ Hennes hår syns inte alls. 

2. Vad kan avbildas på ikoner förutom heliga 
människor och händelser? 
‐ Änglar 

3. Vilken annan benämning används om 
”ikonskrivare”? 
‐ Ikonmålare 

 
 

1. Med vad kan Jungfru Marias mantel vara 
dekorerad på ikoner? 
‐ Tofsar 

2. Vad berättar en röd duk som hänger 
mellan två byggnader på en ikon? 
‐ Att händelsen utspelar sig inomhus. 

3. Vad kallas en hymn som sjungs efter en 
psalm, och som berättar om dagens tema?
‐ Stichir 

 

 
 

1. Vem leder kören? 
‐ En kantor 

2. Vad har ängeln Gabriel i handen på sina 
ikoner? 
‐ Ett spjut 

3. Vilken ikon finns alltid till höger om 
kungaporten? 
‐ Kristi ikon 



 
 

1. Vilka står framför kantorn på gudstjänster? 
‐ Körmedlemmarna 

2. Vad håller Jungfru Maria på med på ikonen 
där ängeln Gabriel kommer med ett glatt 
budskap till henne? 
‐ Hon syr 

3. Vilken ikon finns alltid till vänster om 
kungaporten? 
‐ Jungfru Marias ikon 

 
 

1. Vad kallas kyrkosånger med ett annat 
namn? 
‐ Hymner 

2. Vad håller Josef i sin hand på ikonen som 
föreställer Kristi frambärande i templet? 
‐ Två duvor 

3. Vem får använda ikonostasens kungaport?
‐ Prästerskapet: biskop, präst och diakon 

 
 

1. Vilket är det enda tillåtna ”instrumentet” 
för en kantor? 
‐ Stämgaffel 

2. Vilket arbetsredskap finns vid foten av ett 
träd på Kristi dops ikon? 
‐ Yxa 

3. Vilka av ikonostasens dörrar får 
ponomarer använda? 
‐ Sidodörrarna 

 
 

1. Var i den ortodoxa kyrkan hittar man en 
orgel? 
‐ Ingenstans. I den ortodoxa kyrkan används 

inga instrument. 
2. Vad är Lasaros klädd i på ikonen där han blir 

uppväckt från de döda? 
‐ Gravbindlar 

3. Hur ringer man i kyrkklockor på en 
begravning? 
‐ I långsamt tempo med en stor klocka. 

 
 

1. Hur vet man ett en byggnad är en kyrka? 
‐ En kyrka har ett kors på taket. 

2. Vilka har palmblad i sina händer på 
palmsöndagens ikon? 
‐ Barnen 

3. Hur ringer man i kyrkklockor på en 
festdag? 
‐ Genom att ringa i alla klockor på samma 

gång, glada och snabba serier. 

 
 

1. Vilket ”instrument” kallar till gudstjänst? 
‐ Kyrkklockor 

2. På Kristi korsfästelseikon finns ofta 
bokstäverna I.N.R.I. Var på ikonen finns 
dessa bokstäver? 
‐ På en skylt ovanför Kristi huvud. 

3. Hur ringer man i kyrkklockor när man kallar 
kyrkfolket till gudstjänst? 
‐ Genom att ringa tolv slag med en stor klocka. 

 
 

1. Vad kallas väggen framme i kyrkan som är 
fullt av ikoner? 
‐ Ikonostas 

2. Vilka ledsagar Kristus till himlen på Kristi 
himmelsfärdsikon? 
‐ Två änglar 

3. Vad är tjasovnerna i allmänhet byggda 
av? 
‐ Timmer 

 
 

1. Vad är fastans färg i kyrkan? 
‐ Violett 

2. Vem står med händerna upplyfta mitt på 
Kristi himmelsfärdsikon? 
‐ Jungfru Maria 

3. Vad kallas ikontypen där Jungfru Maria 
och Jesusbarnet trycket sina kinder mot 
varandra? 
‐ Ömhetens Gudsmoder 

 
 

1. Vilket vitt ämne är huvudingrediensen i 
kyrkobröd? 
‐ Mjöl 

2. Vad finns ovanför lärjungarnas huvuden 
på pingstens ikon? 
‐ Eldslågor 

3. Vad kallar vi det när kyrkan konstaterar 
en människa som helig? 
‐ Kanonisering 

 
 

1. Mot vad kämpar den helige Georgios 
Segraren på sin ikon? 
‐ Mot en drake 

2. Vilken bön börjar med orden: ”Jag tror på 
en enda Gud…”? 
‐ Trosbekännelsen 

3. När står ikonostasens alla dörrar öppna en 
hel vecka? 
‐ Under ljusa veckan, dvs. veckan efter påsk 



 
 

1. Vilka djur finns avbildade i grottan med 
Jesusbarnet på julens ikon? 
‐ En åsna och en oxe 

2. Vilka tre gestalter finns på den heliga 
Treenighetens ikon? 
‐ Tre änglar 

3. Med vilket ämne grunderar man en 
ikonbräda? 
‐ Med kritmjöl 

 
 

1. Vad finns inne i Jesu gravkista på ikonen 
som berättar om påskmorgonens händelse? 
‐ Gravbindlar 

2. Vad finns på bordet på en ikon som 
föreställer den heliga Treenigheten? 
‐ En bägare 

3. Med vad välsignar prästen en ikon innan den 
tas i bruk? 
‐ Med välsignat vatten 

 
 

1. Var i kyrkan finns kyrkklockorna? 
‐ I klockstapeln 

2. Vilka brukar kallas ”fönster till himlen”? 
‐ Ikoner. 

3. Vem finns med på deisisikonen 
tillsammans med Kristus och Jungfru 
Maria? 
‐ Johannes Döparen 

 
 
 

1. Vad kan man komma att tänka på när man 
tittar på kyrkkupolens form? 
‐ Låga/lök 

2. Vad är riza? 
‐ Metallskydd som täcker en del av en ikon. 

3. Vad betyder ordet ”amen”? 
‐ ”Verkligen, sannerligen” 

 
 

1. Hur doftar ett vaxljus? 
‐ Honung, bivax 

2. Vad kallas bordet som finns framme till 
vänster i kyrkan? 
‐ De avlidnas minnesbord 

3. Vad sätts under det heliga bordet då 
kyrkan invigs? 
‐ Relik, dvs. kvarleva av en helig människa 

 
 
 

1. Vad har prästen runt halsen? 
‐ Ett prästkors 

2. Var kan man köpa vaxljus? 
‐ I kyrkan, på kloster eller i specialbutiker 

3. Varifrån kommer kyrkans speciella doft? 
‐ Från rökelse 

 
 
 

1. Vem sköter om kyrkobyggnaden? 
‐ Disponenten eller vaktmästaren 

2. Vad är ett analogion? 
‐ Hjälpbord med sluttande yta på vilket man 

kan ha t.ex. en ikon. 
3. Vad sätter man in i ett rökelsekar? 

‐ Glödande kol och rökelse 

 
 

1. På vad känner man igen en helig 
människa på en ikon? 
‐ På glorian runt huvudet 

2. Vid vilket bord skär prästen upp 
kyrkobröden? 
‐ Vid offerbordet 

3. Vad kallas en ängel som har sex vingar? 
‐ Seraf 

 
 

1. När kan vem som helst klättra upp i 
klockstapeln och ringa i kyrkklockorna? 
‐ Under ljusa veckan, dvs. veckan efter påsk 

2. Vilket annat namn har Herrens bön? 
‐ Fader vår -bönen 

3. Hur ringer man i kyrkklockorna? 
‐ Genom att dra i snören (små klockor) eller 

att trampa på en pedal (stora klockor). 

 
 

1. Till vilken färg byts de mörka textilierna ut i 
kyrkan före påsknatten då man går över från 
sorg till glädje? 
‐ De byts ut till vita. 

2. Vilket ord avslutar varje bön? 
‐ Amen 

3. Var läser prästen evangeliet under en liturgi 
och håller sin predikan, dvs. 
undervisningstal? 
‐ På ambónen 

 


