
Hindúasiður - Hvað er Gandhi 
þekktastur fyrir?

Að hafa hvatt til réttindabaráttu 
án ofbeldis



Hindúasiður - Hvenær fæddist 
Gandhi?

1869



Hindúasiður - Hvar lærði Gandhi 
lögfræði?
Í London



Hindúasiður - Hvar ákvað Gandhi 
að starfa eftir að hann lauk 

námi?
Suður-Afríku



Hindúasiður - Fyrir hverju 
var Gandhi að berjast með 

friðsamlegum mótmælaaðgerðu 
á Indlandi?

Sjálfstæði landsins



Hindúasiður - Hver kom því í 
gegn að banna aðgreiningu á 

Indlandi árið 1950?
Gandhi



Hindúasiður - Hvenær dó 
Gandhi?

1948



Hindúasiður - Hvernig dó 
Gandhi?

Hann var myrtur af oftækisfullum 
hindúa



Hindúasiður - Ýmsir hafa 
tekið sér aðferðir Gandhi 

til fyrirmyndar. Einna 
frægastur er bandarískur 

blökkumannaleiðtogi. Hvað heitir 
hann?

Marteinn Lúther King



Hindúasiður - Hindúasiður hefur 
lengst af verið bundinn einu landi 

en hvenær byrjuðu hindúar að 
stunda trúoð utan Indlands?

Í lok 19. aldar



Islam - Hvernig er verkaskiptingu 
múslimahjóna víða háttað?

Karlinn sér um að afla tekna og 
konan sér um heimilið



Islam - Botnið þessa setningu; 
“Konum er þó ekki bannað að 

vinna utan heimilis ef það kemur 
ekki niður á....................

.............skyldum þeirra gagnvart 
fjölskyldunni„



Islam - Eru hjónaskilnaðir leyfðir 
í islam?

Já en einungis sem síðasta 
neyðarúrræði



Islam - Hvað þarf að gera við dýr 
áður en því er slátrað til þess að 

múslimar geti borðað það?
Það þarf að blessa kjötið og fara 

með bæn



Islam - Hvað segja múslimar 
gjarnan þegar þeir frétta af 

andláti einhvers?
„Allah karim“ sem þýðir „við erum 
komin frá Allah og munum snúa 

aftur til hans.“ (Bæði svör eru rétt)



Islam - Hvað segja múslimar að 
gerist eftir að manneskja deyr?

Hún rís upp til Allah og hann 
rannsakar líf manneskjunnar og 

sendir hana til paradísar eða 
helvítis



Islam - Hver er ástæðan fyrir því 
að múslimar eru alltaf grafnir en 

ekki brenndir?
Vegna túar þeirra á upprisu



Islam - Hvað er gert við lík 
múslima daginn eftir andlát?

Það er þvegið og vafið í hvít klæði



Islam - Þegar líkami múslima er 
grafinn er hann lagður í gröf án 
kistu en hvernig er hann lagður í 

gröfina?
Líkaminn er látinn liggja á hægri 
hlið með andlitið í átt að Mekku 



Islam - Í hvaða tvær 
meginstefnur skiptist islam?

Súnna og shía



Islam - Hver er ástæðan fyrir 
því að islam skiptist í tvær 

meginstefnur?
Eftir dauða Múhameðs gátu 

múslimar ekki komið sér saman 
um nýjan leiðtoga



Islam - Islam skiptist í tvær 
meginstefnur. Hvað heitir 

stefnan sem um 90% múslima 
fylgir?
Súnna 



Islam - Rétt eða rangt; shítar 
eru ihaldssamir múslimar og 

súnnítar ekki eins íhaldssamir
Rangt (því er öfugt farið)



Islam - Hvern kusu súnnítar sem 
eftirmann Múhameðs?

Abu Bakr (sem var náinn vinur, 
samstarfsmaður og tengdafaðir 

Múhameðs) 



Islam - Hvern vildu shítar sem 
eftirmann Múhameðs?
Ali (sem var frændi og 

tengdasonur Múhameðs)



Islam - Hvaða titil hlaut sá sem 
súnnítar kusu sem leiðtoga eftir 

dauða Múhameðs?
Kalífi (sem merkir staðgengill)



Islam - Hvaða titil gáfu shítar 
leiðtoga sínum sem þeir vildu að 

tæki við af Múhameð?
Imam 



Islam - Hvað kallast flokkurinn 
sem telst angi úr armi súnníta 
og er hreintrúarhreyfing sem 

vill bæta islam undir slagorðinu: 
„Aftur til Allah og kóransins.“?

Wahabítar 



Islam - Eftir að Mongólar lögðu 
Bagdad í rúst árið 1258 tók við ný 
ríkjaskipan á því svæði sem veldi 

Abbasída hafði náð yfir. Þrjú voldug 
ríki litu dagsins ljós, tyrkneska 

Ottómanríkið, Safavidríkið í Persíu 
og Mughalríkið á Indlandi. Hvert 
þessara ríkja varð öflugast og 

langlífast?
Tyrkneska Ottómanríkið 



Islam - Hvað hét borgin Istanbúl 
áður en Ottómanar gáfu borginni 

það nafn?
Konstantínópel



Islam - Rétt eða rangt; Tyrkland 
er dæmi um ríki sem hefur 

fjarlægst  vestræna siði 
Rangt (landið hefur færst meira í 

áttina til vestrænna siða)



Islam - Hvernig þjóðfélag hefur 
verið leitast við að byggja í Sádí-

Arabíu?
Algjörlega islamskt þjóðfélag 

(á grundvelli Kóransins og 
súnnuspámannsins) 



Islam - Hvort eru súnnítar eða 
shítar í meirihluta í Írak?

Shítar 



Islam - Hvað eru mörg prósent 
íbúa í Egyptalandi múslimar?

90%



Islam - Árið 1947 átti Indland 
að fá sjálfstæði en vegna 

trúarbragðaandstæðna (islam 
og hindú) voru stofnuð tvö ríki. 

Hvaða ríki eru það?
Indland og Pakistan



Islam - Árið 1971 klauf 
austurhluti Pakistans sig frá 
ríkinu með hjálp Indlands og 

stofnaði nýtt islamskt ríki. Hvaða 
ríki er það?
Bangladesh



Kristin trú - hver sér um 
fermingu í rómversk kaþólskum 

kirkjum?
biskup



Kristin trú - hver sér um 
fermingu í lútherskum kirkjum?

prestar



Kristin trú - Hvenær sagði Jesú 
þessi orð „þetta er líkaminn 

minn sem fyrir yður er gefinn. 
Gjörið þetta í mína minningu.“
Í síðustu kvöldmáltíð sinni með 

lærisveinum sínum (þegar hann 
braut brauðið og gaf þeim)



Kristin trú - Hvers minnumst við 
í altarisgöngu?

Síðustu kvöldmáltíðar Jesú með 
lærisveinum sínum



Kristin trú - Í rómversk-
kaþólsku kirkjunni og 

rétttrúnaðarkirkjunni er litið á 
hjónavígslu sem sakramenti. 
Hvernig er litið á hjónavígslu í 
hinum kirkjudeildum kristinna 

manna?
Sem borgaralega stofnun



Kristin trú - Rétt eða rangt; í 
rómversk-kaþólsku kirkjunni er 

jafnan erfiðara að fá skilnað en í 
lútherskri kirkju

rétt



Kristin trú - Rétt eða rangt; 
kristnir menn trúa á eilíft líf í 

guðsríki
Rétt 



Kristin trú - Þegar prestur kastar 
rekunum, þ.e. mokar þrem fyrstu 

skóflunum af mold á kistuna í 
jarðarför fer hann alltaf með sömu 
setningarnar, hvað setningar eru 

þetta?
„af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu 
aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp 

rísa.“



Kristin trú - Kirkjudeildir 
kristninnar eru margar og 
er fjölbreytnin mikil. Hvað 

eiga þessar deildir þó allar 
sameiginlegt?

Þær játa allar trú á Guð sem 
skapara, Jesú Krist sem son Guðs 

og frelsara mannkyns



Kristin trú - Hver er æðsti 
yfirmaður rómversk-kaþólsku 

kirkjunnar?
Páfinn 



Kristin trú - Það er litið á páfann 
sem eftirmann einhvers og þar 

af leiðandi er staða hans einstök 
að skilningi rómversk-kaþólskra 

manna. Eftirmaður hvers er 
hann?

Péturs postula



Kristin trú - Hvar er miðstöð 
rómverks-kaþólskra manna?

Í Vatíkaninu



Kristin trú - Hvað eru 
sakramentin mörg í rómverks 

kaþólsku kirkjunni?
sjö



Kristin trú - Nefndu fjögur 
af sakramentum rómverks-

kaþólskrar kirkju
Skírn, heilög kvöldmáltíð, ferming, 
hjónaband, smurning sjúkra og 
deyjandi, skriftir og prestvígslan



Kristin trú - Rómversk-kaþólskir 
ákalla svokallaða dýrlinga. 

Hverjir eru taldir til dýrlinga?
Þeir sem lifðu sérstaklega heilögu 
lífi eða dóu sem píslarvottar fyrir 

trú sína



Kristin trú - Rétt eða rangt; 
dýrlingar í rómverks-kaþólskri 
trú eru tilbeðnir eins og Guð er 

tilbeðinn
Rangt (þeir eru beðnir ásjár eða 
beðnir um að tala máli þess sem 

biður frammi fyrir Guði)



Kristin trú - Einn dýrlingur í 
rómversk-kaþólskri trú nýtur 

sérstöðu og myndir og styttur 
af þessum dýrling er í mörgum 

kirkjum rómversk-kaþólskra 
manna. Hver er þessi dýrlingur?

María mey, móðir Jesú



Kristin trú - Hvað felst í 
klausturheiti nunna og munka?

Loforð um einlífi og eignaleysi



Kristin trú - Hvaða nunna er 
mjög þekkt fyrir hjálparstarf sitt 

á Indlandi?
Móðir Theresa



Kristin trú - Hvaða kirkju 
tilheyrðu Íslendingar fyrir 
siðbreytingu árið 1550?

Rómversk-kaþólsku kirkjunni



Kristin trú - Snemma skiptist 
rétttrúnaðarkirkjan í tvennt. Í 

hvaða tvær kirkjur skiptist hún?
Austur og vestur kirkjuna 



Kristin trú - Hvaða borg var 
miðstöð réttrúnaðarkirkjunnar 

í vestri?
Róm



Kristin trú - Aðgreininingin 
milli austur og vestur 

rétttrúnaðarkirkju endaði loks 
með formlegri skiptingu árið 
1054 sem stendur enn í dag. 

Hver var sú formlega skipting?
Í rómversk-kaþólsku kirkjuna í 

vestri og rétttrúnaðarkirkjuna í 
austri



Kristin trú - Rétt eða rangt; 
rétttrúnaðarkirkjan lýtur einum 
leiðtoga eins og sú rómversk-

kaþólska
Rangt (nokkrir biskupar 

(patríarkar) eru æðstu yfirmenn 
rétttrúnaðarkirkjunnar)



Kristin trú - Rétt eða rangt; í 
rétttrúnaðarkirkjum eru oft 

engin sæti
Rétt 



Kristin trú - Kirkjur 
rétttrúnaðarkirkjunnar eru 

yfirleitt skreyttar með íkonum. 
Hvað eru þessi íkon?

Þetta eru helgimyndir (t.d af Jesú, 
Maríu mey eða öðrum dýrlingum)



Kristin trú - Hvað eru sakramenti 
rétttrúnaðarkirkjunnar mörg?

Sjö 



Kristin trú - Eru sakramenti 
rétttrúnaðarkirkjunnar þau 

sömu og hjá rómversk-kaþólsku 
kirkjunni?

já



Kristin trú - Er þjóðkirkjan 
á Íslandi í hópi evangelískra 

kirkna?
já



Kristin trú - Hverrar þjóðar 
var Marteinn Lúther sem 

lútherskirkjan dregur nafn sitt 
af?

Hann var þýskur



Kristin trú - Hvað var það sem fyllti 
mælinn hjá Marteini Lúther og varð 
til þess að hann hengdi 95 greinar 
á dyr hallarkirkjunnar í Wittenberg 
31. október árið 1517 sem leiddi 
svo til þess að á endanum varð til 

evangelísk-lúthersk kirkja?
Sala aflátsbréfa til almennings



Kristin trú - Rétt eða rangt; 
Marteinn Lúther var rekinn úr 
rómversk-kaþólsku kirkjunni

Rétt 



Kristin trú - Á 16. öld urðu til þrjár 

nýjar kirkjudeildir innan kristninnar 

fyrir tilstilli manna eins og Marteins 

Lúthers, Zwingli og Kalvin sem höfnuðu 

kenningum rómversk-kaþólsku 

kirkjunnar. Nefndu tvær af þessum 

þremur nýju kirkjudeildum.

Lúthersk kirkja, Kalvínska kirkjan og enska 

biskupakirkjan (anglíkanska kirkjan) 



Kristin trú - Rétt eða rangt; þeir 
sem aðhyllast lútherstrú hafa 
reynt að bæta við dýrlingum til 

að ákalla síðan á 16. Öld
Rangt (þeir hafna dýrlingadýrkun)



Kristin trú - úr hvaða kirkju er 
hjálpræðisherinn sprottinn að 

nokkru leyti?
meþódistakirkjunni



Kristin trú - Af hverju dregur 
hvítasunnusöfnuðurinn nafnið 

sitt?
Hvítasunnuhátíðinni 



Kristin trú - Hvað leggur 
hvítasunnusöfuðurinn áherslu á?

Gjöf og starf heilags anda



Kristin trú - Eftir hverju bíða 
aðventistar í óþreyju?

Eftir endurkomu Jesú Krists



Kristin trú - Í byrjun urðu til 
mörg samfélög aðventista en 
í dag tilheyra þeir alþjóðlegum 
samtökum. Hvað heita þessi 

alþjóðlegu samtök?
Sjöunda dags aðventistar



Kristin trú - Hvaða dagur 
er heilagur hvíldardagur hjá 

aðventistum?
Laugardagur 



Kristin trú - Hvað voru margar 
kirkjur í Heimsráði kirkna þegar 

það var stofnað?
147



Kristin trú - Hvað eru margar 
kirkjur skráðar í Heimsráð 

kirkna í dag?
Rúmlega 300



Kristin trú - Hvaða kirkja hefur 
valið það að standa utan við 

Heimsráð kirkna en hafa samt 
sent áheyrnarfulltrúa á fundi 

þess frá árinu 1968?
Rómversk-kaþólska kirkjan



Kristin trú - Hvar eru 
aðalstöðvar Heimsráðs kirkna?

Í Sviss



Gyðingdómur - Rétt eða 
rangt; umbótasinnaðir 

gyðingar fara strangar eftir 
öllum reglum lögmálsins en 

rétttrúnaðargyðingar.
Rangt, þeir vilja laga gyðingdóminn 

að nútímanum



Gyðingdómur - Rétt eða rangt; 
íhaldssamir gyðingar stnada 
mitt á milli umbótasinna og 

rétttrúnaðargyðinga í sambandi 
við reglur lögmálsins.

Rétt 



Gyðingdómur - Árin 66-70 eftir 
Krist gerðu gyðingar uppreisn 

gegn þeim sem hernumdu 
Jerúsalem, hverjir voru það.

Rómverjar 



Gyðingdómur - Hvers vegna voru 
menn tortryggnir út í gyðinga 
sem leiddi í sumum tilvikum til 
haturs og ofsóknar á þeim?

Vegna trúarsiða þeirra



Gyðingdómur - Við lok miðalda voru 
sett lög til að einangra gyðinga frá 

kristnum mönnum. Með hvaða hætti 
voru gyðingar einangraðir?

Þeim var skipað að búa við ákveðnar 
götur eða í ákveðnum hverfum sem 

voru umvafinn múrum. Múrarnir 
höfðu hlið sem var gætt af vopnuðum 

vörðum og var læst á nóttunum.



Gyðingdómur - Þegar gyðingar 
einangruðust frá kristnum 
mönnum á miðöldum vegna 

lagasetningar mynduðust hverfi 
þar sem einungis gyðingar 

bjuggu í. Hvað nefndust þessi 
hverfi?
Gettó



Gyðingdómur - Á hvaða tímabili 
voru mestu ofsóknir gegn 

gyðingum sem sögur fara af?
1932-1945 (dagar Hitlers og 

nasismans)



Gyðingdómur - Hvaða orð 
vantar? markmiðið var að 

leysa það sem nasistar kölluðu 
„.................“ í eitt skipti fyrir öll 
með því að útrýma gyðingum í 

Evrópu.
„gyðingavandamálið“



Gyðingdómur - Með hvaða hætti 
reyndu nasistar að útrýma 
gyðingum á árum Hitlers?

Með líkbrennsluofnum, gasklefum, 
hungri, kulda og þrælavinnu 

(þrennt af fimm er nóg)



Gyðingdómur - Hversu mörgum 
gyðingum var útrýmt á árum 

Hitlers?
Um sex milljónum gyðinga var 

útrýmt



Gyðingdómur - Af þeim gyðingum 
sem var útrýmt á árum Hitlers 

hversu margir voru börn?
Um ein milljón



Gyðingdómur - Við lok 19. Aldar 
varð til hreyfing meðal gyðinga 

sem barðist fyrir því að þeir 
fengju að setjast að í Palestínu 

og stofna þar eigið ríki. Hvað var 
þessi hreyfing kölluð?

síonismi



Gyðingdómur - Hversu 
mörg prósent aðhyllast ekki 
gyðingdóm af þeim sem búa í 

Ísrael? 
A)45%    B) 30%    C) 15%

15%



Gyðingdómur - fimmtánda 
maí hvaða árs var Ísraelsríki 

nútímans stofnað?
1948



Skiptu um trúartáknarspjald við 
þann sem er þér á hægri hönd 



Veldu einn leikmann sem má 
stela trúartákni af öðrum leik-

manni 



Steldu trúartákni af einhverjum 
leikmanni og gefðu öðrum það 



þú mátt færa þig á aðalreit að 
eigin vali 



skiptu um eitt trúartákn við 
þann sem er þér á vinstri hönd 



Allir setja eitt trúartákn af þeim 
sem þið hafið safnað í bunka. 

Setjið svo auða spjaldið í bunk-
ann líka og stokkið. Allir eiga að 
draga eitt spjald úr bunkanum. 
Ef þú dróst auða spjaldið færðu 

ekki neitt en ef þú dróst eitthvað 
tákn færðu að halda því. 



Veldu þér trú. Þú færð spurningu 
úr þeirri trú sem þú valdir þér 
og ef þú svarar henni vitlaust 

taparðu samsvarandi trúartákni 
sem þú átt. Þú verður að eiga 
trúartákn í þeirri trú sem þú 

velur að fá spurningu úr. 



Ef þú svarar næstu spurningu 
sem þú færð rétt þá máttu færa 

þig á hvaða reit sem er og fá 
aðra spurningu. Ef þú svarar 

næstu spurningu vitlaust heldur 
spilið bara áfram. (geymdu 
spjaldið og settu það aftur í 

bunkann þegar þú ert búin/nn 
að svara næstu spurningu) 


