
Búddha - Hver verður þakklátur 
þegar vegfarandi gefur 

búddhamunki gjöf?
vegfarandinn 



Búddha - Búddhamunkar kjósa 
að lifa í samræmi við kenningar 

Búddha og snúa baki við 
veraldlegum gæðum. Hvað reyna 

þeir að öðlast með þessum 
lifnaðarhætti?

Uppljómun 



Búddha - Hvenær var Búddha 
uppi?

Um 500 árum fyrir Krist



Búddha - Í höfuðborg Burma, 
Rangoon, er eitt stærsta 

musteri veraldar, Shwe Dagon-
musterið. Á hvaða hátt hefur 

musterið vakið athygli fyrir það 
hvernig það er að utan?

Það er gyllt að utan



Búddha - Hvað er turn  shwe 
Dagon-musterisins hár?

185 metrar



Búddha - Hverjum má þakka 
fyrir að lestrarkunnátta er góð í 

búddharíkinu Burma?
Búddhamunkum 



Búddha - Í klaustrum 
búddhamunka fer ekki bara fram 
hin hefbundna starfsemi. Hvaða 
starfsemi fer einnig þar fram?

Klaustrin eru nokkurs konar skóli 
fyrir börnin



Búddha - Hvernig er liturinn á 
kuflum verðandi búddhamunka?

Þeir eru gulir



Búddha - Nefndu þrjá af 
fjórum hlutum sem menn fá í 
hendur ef þeir ætla að gerast 

búddhamunkar.
Rakhníf, nál, vatnssíu og betliskál 



Búddha - Til hvers er vatnssían 
sem verðandi búddhamunkar fá 

í hendur?
Til að sía vatnið sem þeir drekka í 
þeim tilgangi að komast hjá því að 
drepa smádýr sem kunna að vera 

í vatninu



Búddha - Hverjar eru 
frumskyldurnar þrjár hjá 

búddhamunkum?
Búa við algera fátækt, gera 

engum mein og vera ókvæntur



Búddha - Rétt eða rangt; 
búddhamunkar eru bundnir 

ævilöngu klausturheiti
Rangt (þeir geta snúið aftur til 

venjulegs lífs ef þeir vilja)



Búddha - Hvers vegna er mjög 
mikilvægt fyrir búddhamunk að 

vera búinn að betla mat fyrir 
hádegi?

Vegna þess að eftir kl. 12 á 
daginn má búddhamunkur aðeins 

drekka vatn



Búddha - Eru nunnur í 
búddhadómi?

Já 



Búddha - Það er siður að 
unglingar kynnist klausturlífi af 
eigin raun um nokkurra vikna 
eða mánaða skeið og læri þar 

kenningu Búddha. Hvernig athöfn 
ganga drengir í gegnum rétt 
áður en þeir fara í klaustrið?
Þeir ganga á táknrænan hátt í 

gegnum feril Búddha



Búddha - Hvert er raunverulegt 
nafn Búddha?

Siddharta Gautama



Búddha - Nafnið Búddha er í 
raun heiðurstitill en hvað þýðir 

nafnið?
Hinn upplýsti eða hinn uppljómaði



Búddha - Hvað átti Búddha að 
verða samkvæmt spádómi?

Fursti eða einsetumaður



Búddha - Hvar var búddha 
staddur þegar hann varð 

uppljómaður eða upplýstur?
Hann sat undir heilögu tré við 

fljótsbakka 



Búddha - Búddha skildi að allt 
stjórnast af fýsnum mannsins 

og að þær eru umfram allt orsök 
þjáningarinnar í heiminum. 

Takmarkið er að losna undan 
þeirri þjáningu. Hvað kallast það 
þegar einstaklingur nær að losna 

undan þjáningunni?
Nirvana



Búddha - Hvað er Nirvana?
Algjör kyrrð sjálfsins



Búddha - Hvernig ástand er 
Nirvana?

Ástand án nokkurra fýsna eða 
langana og þar af leiðandi ástand 

án þjáningar



Búddha - Hvernig er talið að 
Búddha hafi dáið?

Úr matareitrun



Búddha - Hvað var Búddha 
gamall þegar hann dó?

Um áttrætt



Búddha - Hvað boðaði Búddha 
kenningar sínar í mörg ár?

45 ár



Búddha - Inn í hvað á Búddha að 
hafa horfið þegar hann dó?

Parinirvana  (endanlegt nirvana 
sem ekki verður snúið frá)



Búddha - Hvað var gert við lík 
Búddha?

Það var brennt að hætti Indverja



Búddha - Hvað þurfa menn að 
gera til að ná Nirvana?

Vinna bug á lífsþrá sinni og 
löngunum



Búddha - Hverjir fengu fyrstir 
manna að heyra Búddha flytja 

kenningu sína?
Meinlætamunkar sem Búddha 

hafði áður verið með



Búddha - Hvað hefur ræðan 
verið kölluð sem Búddha fór með 
þegar hann flutti boðskap sinn í 

fyrsta skipti?
Benaresræðan 



Búddha - Hvað má finna í 
ræðunni sem Búddha flutti 

þegar hann boðaði kenningar 
sínar í fyrsta skipti?

Kjarninn í kenningum hans í stuttu 
máli



Búddha - Búddha talaði um 
heilög sannindi um þjáninguna. 
Hvað eru þessi sannindi mörg?

fjögur



Búddha - Búddha talaði um 
heilög sannindi um þjáninguna. 
Hvernig eru síðustu sannindin?

Hinn göfugi áttfaldi vegur er 
leiðin til þess að losna undan 

þjáningunni



Búddha - Búddha boðaði leið til 
þess að losna undan þjáningunni. 

Hvað felur hún í sér marga 
áfanga?

Átta (hinn göfugi áttfaldi vegur)



Búddha - Nefndu þrjá af þeim 
átta áföngum sem eru í hinum 

göfuga áttfalda vegi?
Rétt skoðun, rétt ákvörðun, rétt 
tal, rétt athöfn, rétt breytni, rétt 
viðleitni, rétt hugsun, rétt íhugun



Búddha - Um hvað snúast 
áfangar 3-5 í hunum göfuga 

áttfalda vegi?
Að lifa góðu sðferðilegu lífi



Búddha - Hver er áhrifaríkasta 
leiðin til þjálfunar hugans að 
mati búddhatrúarmanna?

íhugun



Búddha - Búddha kenndi að 
allt sem lifir einkennist af 

þrem atriðum, þrjú einkenni 
tilverunnar. Hver eru þessi 

einkenni?
Breytileiki, þjáning og sálarleysi



Búddha - Úr hvaða trú sprettur 
búddhadómur?

Úr hindúasið



Búddha - Af hverju eiga 
búddhadómur og hindúasiður 

margt sameiginlegt?
Af því að búddhadómur sprettur 

úr hindúasið



Búddha - Þegar ástæður fyrir 
breytni okkar eru slæmar 
verður útkoman slæm. Ef 
ástæðurnar eru jákvæðar 

verður útkoman jákvæð. Hvað 
kalla búddhatrúarmenn þetta 

samhengi orsaka og afleiðinga?
karmalögmálið



Búddha - Hafa búddhatrúarmenn 
mikla þörf fyrir að biðja?

nei



Búddha - Rétt eða rangt; Guðir 
skipta búddhatrúarmenn miklu 

máli
Rangt (Þeir skipta litlu máli því þeir 
þarfnast ekki guðs til að frelsast)



Búddha - Hvað eru þessi orð 
stundum kölluð?

„Athvarf mitt er Búddha,
athvarf mitt er kenningin,

athvarf mitt er munkareglan.“
Trúarjátning búddhatrúarmanna



Búddha - Hverjar eru tvær 
aðalstefnur í búddhatrú?
Litli vagninn (hinayana eða 

theravada) og stóri vagninn 
(mahayana)



Búddha - Hverju líkist 
veröldin samkvæmt stefnu 
mahayana(stóri vagninn)?

Brennandi húsi sem allir reyna að 
bjarga sér úr 



Búddha - Hver er helsti 
munurinn á frelsuninni í tveim 
meginstefnum búddhatrúar?
Í hinayana er frelsunin fólgin í 
því að öðlast sjálfur nirvana. Í 

mahayana er æðsta hugsjónin 
að ná nirvana en ekki hverfa inn 
í nirvana heldur hjálpa öðrum að 

komast þangað



Búddha - Af hverju dregur 
búddhadómur nafn sitt í Tíbet?

munkunum



Búddha - Hvað kallast 
búddhadómurinn í Tíbet?

Lamasiður



Búddha - Hvað kallast munkar 
með æðra stig í Tíbet?

Lama (fræðari)



Búddha - Fyrir hve mörgum árum 
barst búddhadómur frá Indlandi 

til Tíbets?
Um 1500 árum síðan



Búddha - Tíbet var munkaríki 
alveg fram til ársins 1950. Hvað 

gerðist þá?
Kinverjar lögðu landið undir sig



Búddha - Hver stjórnaði Tíbet 
fyrir 1950?

Dalai Lama (yfirmunkur og 
andlegur leiðtogi)



Búddha - Hvar dvelur Dalai Lama 
í útlegð sinni?

Á Indlandi



Búddha - Hvernig er gengið 
úr skugga um að barn sé 

endurholdgaður Búddha(Dalai 
Lama) í Tíbet?

Barnið verður að þekkja a.m.k. 
fjóra hluti úr eigu hins látna Dalai 
Lama (Búddha) og standast ýmis 

önnur próf



Búddha - Hvaðan barst 
búddhadómur til Japans?

Frá Kína



Búddha - Í Japan eru til margar 
stefnur búddhadóms. Hvaða 
stefna hefur haft mest áhrif í 

Japan?
zenstefnan



Búddha - Hvað kallast hin 
fullkomna uppljómun í zenstefnu 

búddhadóms í Japan?
satori



Búddha - Á búddhadómur 
einhvert eitt helgirit sem er 

grundvöllur trúar þeirra eins og 
Biblían hjá kristnum mönnum og 

Kóraninn í islam?
Nei 



Búddha - Hvað skiptist elsta 
helgirit búddhatrúar í marga 

parta?
Þrjá parta



Búddha - Nefndu einn af þeim 
pörtum sem eru í elsta helgiriti 

búddhatrúar.
Karfa regluagans (Vinaya pitaka), 

karfa kenningarinnar (Sutta 
pitaka), karfa fræðihugtakanna 

(Abhidhamma pitaka)



Búddha - Hvað má finna í flestum 
búddhamusterum?

Búddhalíkneski sem situr með 
krosslagðar fætur



Búddha - Höndum og höfði er 
ekki alltaf eins fyrir komið á 

búddhalíkneskjum. Hvað merkir 
það þegar hendurnar liggja ofan 

á hvor annarri?
Íhugun 



Búddha - Hvað er stúpa?
Litlar byggingar sem eru reistar til 
að minna á Búddha og kenningu 

hans



Búddha - Þeir siðir sem eru 
viðhafðir við tímamót eins og 
fæðingu barns, brúðkaup eða 
andlát eru mjög mismunandi 

eftir löndum. Hvað er þó alltaf 
eins?

Munkar eru alltaf viðstaddir



Búddha - Í brúðkaupi 
búddhatrúarmanna er 

bómullarþráður vafinn um alla 
sem taka þátt í athöfninni. Seinna 

í athöfninni eru tveir spottar 
klipptir af þessum þráði og annan 
spottan bindur munkur um úlnlið 

brúðgumans. Af hverju biður 
munkurinn svo brúðgumann um að 

binda um úlnlið konunnar?
Vegna þess að búddhamunkur má 

ekki snerta konu



Búddha - Hvað eiga brúðhjón 
í búddhatrú að bera 

bómullarþráðinn, sem þau fá um 
úlnliðinn í brúðkaupinu, lengi?

Þangað til að hann dettur af



Búddha - Hverjir koma í 
heimsókn og kyrja eða lesa 
texta úr helgiritum þegar 
dauðinn kveður dyra hjá 
búddhatrúarmönnum?

búddhamunkar



Búddha - Hvað er gert við lík 
búddhatrúarmanna í útför?

Það er brennt



Búddha - Hvað á þessi forni texti 
að benda á?

„Kærleikur leiðir af sér áhyggjur.
Kærleikur leiðir af sér ótta.

Sá sem er frjáls undan 
kærleikanum

er hvorki áhyggjufullur né 
óttasleginn.“

Afleiðingar of náins kærleika



Búddha - Hvað eru boðorðin um 
rétta breytni í búddhatrú mörg?

tíu



Búddha - Hvað á almenningur að 
fylgja mörgum af boðorðunum 
um rétta breytni í búddhatrú?

fimm



Búddha - Hvað eiga 
búddhamunkar að fylgja mörgum 

af boðorðunum um rétta 
breytni?
Öllum tíu



Búddha - Hvaða orð eru þetta?
Að deyða ekki nokkra lifandi veru

Að stela ekki
Að ljúga ekki, svíkja eða baktala

Að drýgja ekki hór
Að drekka ekki áfengi

Þetta eru þau boðorð um rétta 
breytni sem almenningur á að 

fara eftir í búddhatrú



Búddha - Er trúboð stundað í 
búddhadómi?

Já 



Búddha - Eru til 
búddhatrúarmenn á Íslandi?

Já



Búddha - Hvaða tvennar 
öfgar talaði Búddha um í 
Benaresræðunni sinni?

Annars vegar að lifa í girndum og 
láta undan fýsnum og hins vegar 

að pína sjálfan sig



bahá´ítrú - Til hvaða lands á 
bahá´ítrú rætur að rekja?
Persíu (sem nú heitir Íran)  



bahá´ítrú - Hvaða nafni var 
Siyyid Ali Múhameð kallaður í 

bahá´ítrú?
Bábinn 



bahá´ítrú - Hvað sagðist Siyyid 
Ali Múhameð vera?      

Boðberi nýs boðskapar frá Guði



bahá´ítrú - Hvenær var Siyyid Ali 
Múhameð tekinn af lífi?       

Árið 1850



bahá´ítrú - Hvað merkir nafnið 
Bahá´u´lla?      
Dýrð Guðs



Síkhar - Til hvaða andlegs 
leiðtoga eiga síkhar rætur sínar 

til?     
Guru Nanak



Síkhar - Kenning Guru Nanaks 
um frelsun byggist á nokkrum 

grundvallarhugtökum sem koma 
aftur og aftur fyrir í kenningu 

hans. Hvað eru hugtökin mörg?    
Fjögur



Síkhar - Kenning Guru Nanaks 
um frelsun byggist á nokkrum 

grundvallarhugtökum sem koma 
aftur og aftur fyrir í kenningu 

hans. Nefndu tvö þeirra?   
Nafnið (nam), orðið (sabad), 

fræðarinn (guru) og samhljómur 
(hukam)



Taóismi - Taóismi dregur nafnið 
sitt af orðinu taó. Hvað merkir 

orðið taó?     
vegur



Taóismi - Taóisminn hvílir 
m.a. á hugmyndum úr gamalli 

kínverskri trú þar sem tilveran 
stjórnast af tveimur frumöflum. 

Hver eru þessi frumöfl?          
Yin og yang



Taóismi - Hvað merkir nafnið 
Lao-tse?         

Gamli meistarinn



Konfúsíusarhyggja - Hvaða trú  
byggir á siðakenningum Kung-

fu-tse?     
Konfúsíusarhyggja



Konfúsíusarhyggja - Eitt 
af grundvallarhugtökum í 
kenningum Kung-fu-tse er 
hugtakið li. Hvað þýðir li?   

Siður, siðsemd eða siðvenja



Bahá´ítrú - Hvað biðja trúræknir 
bahá´íar  oft á dag?

Að minnsta kosti einu sinni



Bahá´ítrú - Í hvaða mánuði fasta 
Bahá´íar?

Mars



Bahá´ítrú -  Hvað eiga musteri í 
bahá´ítrú að vera með margar 

hliðar?
Níu



Bahá´ítrú - Í borginni Haifa er 
stórfenglegur bahá´íhelgidómur 
sem er byggður yfir jarðneskar 
leifar Bábsins. Í hvaða landi er 

þessi helgidómur?
Ísrael



Þú mátt stela einu trúartákni af 
einhverjum leikmanni 



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. 



Syngdu gamla Nóa með munninn 
fullann af vatni eða tapaðu einu 
tákni að eigin vali. Ef ekkert vatn 
eða annar drykkur er við höndina 

er nóg að syngja bara gamla 
Nóa. 



Þú mátt gera aftur 


