
Iudaismul,  Group A

1)  Unde apare pentru prima dată termenul de „iudaism”?

a)   În traducerea grecească din II Macabei (100%)
b)   În Biblia ebraică (0%)
c)   În Noul Testament (0%)

2)  Dacă  cele trei fundamente ale iudaismului sunt Dumnezeu, Torah și poporul evreu, atunci iudaismul
conservator accentuează  importanța ___________, iudaismul ortodox accentuează importanța
__________, iar iudaismul reformat accentuează importanța __________.

a)   lui Dumnezeu / poporului evreu / Torei (0%)
b)   Torei / lui Dumnezeu / poporului evreu (0%)
c)   lui Dumnezeu / Torei / poporului evreu (0%)
d)   poporului evreu / Torei / lui Dumnezeu (100%)

3)  Sefarzii sunt evreii care în prima parte a erei diasporei au trăit în:

a)   Spania (100%)
b)   Germania (0%)
c)   România (0%)
d)   Franța (0%)

4)  Ashkenazii sunt evreii care au trăit în:

a)   Germania (33%)
b)   Spania (0%)
c)   Italia (33%)
d)   Franța (33%)
e)   România (0%)

5)  Care sunt considerate izvoarele iudaismului?

a)   Întrebări și răspunsuri (20%)
b)   Biblia (20%)
c)   Cartea splendorii (Sefer ha-zohar) (20%)
d)   Codicele (20%)
e)   Noul Testament (0%)
f)   Talmudul (20%)

6)  Biblia ebraică este structurată în trei părți. Care sunt acestea?

a)   Pentateuhul (Torah) (33%)
b)   Cărțile „bune de citit” (0%)
c)   Profeții (Neviim) (33%)
d)   Cărțile poetice (0%)
e)   Scrierile sau Hagiografele (Ketuvim) (33%)
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7)  Talmudul, prescurtarea de la Talmud Torah („studierea legii”) este o culegere de norme juridice și ritualice
privind viața de zi cu zi a evreilor, discuții consemnate despre aplicarea normelor, legilor și preceptelor.
Care sunt părțile Talmudului?

a)   Codicele (0%)
b)   Ghemara („completarea”) (50%)
c)   Mishnah („repetarea”) (50%)
d)   Sefer ha-zohar („Cartea splendorii”) (0%)

8)  Mistica iudaică se numește __________, ceea ce înseamnă „tradiție”, și este un comentariu amplu la
Pentateuh scris între 1280-1286 de Moise de Leon, în Guadalajara, Spania.

a)   Tora (0%)
b)   Ghemara (0%)
c)   Cabala (100%)
d)   Talmud (0%)

9)  În Talmud se împletesc două căi, Halakha („drum”) și Aggada („narațiune”). Care dintre cele de mai jos țin
de Aggada?

a)   apologie a Legii (33%)
b)   calea de urmat pentru împlinirea voii lui Dumnezeu (0%)
c)   sensul vieții (33%)
d)   cugetare (33%)

10)  Expresia orală și metodică a iudaismului de interpretare a Scripturii verset cu verset se numește
_________.

a)   Neviim (0%)
b)   Midraș (100%)
c)   Torah (0%)
d)   Ketuvim (0%)

11)  Religia iudaică ar putea fi caracterizată drept _________.

a)   politeism (0%)
b)   monoteism (100%)
c)   kathenoteism (0%)
d)   henoteism (0%)

12)  Unicitatea absolută a lui Dumnezeu este formulată în chemarea lui Dumnezeu, Shema („Ascultă, Israele,
Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul, el Unul!”).

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)
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13)  __________ este atât de importantă, încât a fost creat un cuvânt pentru ea: Shekhina.

a)   Absența lui Dumnezeu (0%)
b)   Prezența lui Dumnezeu (100%)
c)   Distanța lui Dumnezeu (0%)
d)   Pronia lui Dumnezeu (0%)

14)  Iudaismul susține ferm crearea lumii de către Dumnezeul cel atotputernic din propria Sa ființă.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

15)  Iudaismul este mai degrabă ortopraxie decât sistem de dogme și deține un număr de ____ precepte
(Mitzvoh-uri) pentru viața cotidiană (pozitive, ce să facă, și negative, ce să nu facă).

a)   313 (0%)
b)   613 (100%)
c)   1013 (0%)
d)   513 (0%)

16)  Ziua cea mai sfântă a anului religios ebraic este considerată __________, când evreul postește 24 de ore,
iar preotul suprem intră în Sfânta Sfintelor din Templu.

a)   Sărbătoarea Esterei (Purim) (0%)
b)   Ziua ispășirii (Yom Kippur) (100%)
c)   Paștele (Pesah) (0%)
d)   Sărbătoarea Tabernacolelor (Sukkot) (0%)

17)  În iudaism există mai multe tipuri de jetfe. Care sunt acestea?

a)   jertfele de ispășire (33%)
b)   arderea de tot sau holocaustul (33%)
c)   jertfa de comuniune (33%)
d)   jertfa umană, în condiții speciale (0%)

18)  Cei doi pilaștri ai cultului iudaic sunt:

a)   sărbătorile (0%)
b)   Cabala (0%)
c)   jertfele (50%)
d)   rugăciunea (50%)

19)  Potrivit cabalei luriene (Isaac Luria, sec. XVI) Dumnezeu s-a contractat în sine înaintea de crearea lumii,
pentru a face loc unui spațiu primordial în care lumea să poată fi adusă la existență.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)
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20)  Alegeți din lista de mai jos pe cei care reprezintă literatura evreiască.

a)   Martin Heidegger (0%)
b)   Martin Buber (33%)
c)   Emmanuel Levinas (33%)
d)   Filon din Alexandria (33%)
e)   Jean-Luc Marion (0%)
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