
Budismul,  Group A

1)  Buddha s-a născut într-o familie aparținând castei __________ .

a)   războinicilor (100%)
b)   servitorilor (0%)
c)   negustorilor (0%)
d)   preoților (0%)
e)   paria (0%)

2)  Nașterea lui Buddha nu este considerată supranaturală, ci naturală.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

3)  Tradiția budistă susține o biografie în opt etape. Selectați din lista de mai jos elementul care nu face parte
din această biografie.

a)   Marea plecare sau ieșirea din casă (0%)
b)   Nașterea (0%)
c)   Intrarea în asceză (100%)
d)   Supunerea demonilor (0%)
e)   Punerea în mișcare a roții Legii (0%)
f)   Intrarea în Nirvana (0%)
g)   Atingerea Trezirii (0%)
h)   Coborârea din cer a zeilor mulțumiți (0%)
i)   Intrarea în matrice (0%)

4)  Buddha a trăit în sec. VI-V î. Hr., aproximativ 566-486, deci durata vieții lui a fost de 80 de ani.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

5)  Cel de-al cincilea adevăr sfânt descrie calea care duce la eliberare și care cuprinde înțelegere dreaptă,
gândire dreaptă, cuvânt drept, faptă dreaptă, mijloace de existență drepte, efort drept, concentrare
dreaptă.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

6)  Al doilea adevăr sfânt al doctrinei budiste vorbește despre cauzele suferinței, care sunt atașamentul,
dorința și setea.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

7)  Al treilea adevăr sfânt al doctrinei budiste afirmă speranța eliberării prin:

a)   predică (0%)
b)   monahism (0%)
c)   anihilarea dorinței (50%)
d)   Nirvana (50%)
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8)  Moartea înseamnă pentru budiști o dezintegrare a energiilor fizice și mentale, a agregatelor ce compun
omul. Ce anume trece mai departe după moarte, dintr-o existență în alta?

a)   consecințele faptelor (karma) (100%)
b)   iubirea absolută (0%)
c)   sinele individual (atman) (0%)
d)   sufletul nemuritor (0%)

9)  În budism, femeile sunt considerate ființe inferioare și excluse de la posibilitatea eliberării.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

10)  Marea plecare sau ieșirea din casă pentru a deveni călugăr, după ce renunță la viața de plăceri, care va
constitui modelul oricărei ieșiri din lume pentru orice călugăr budist.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

11)  Doctrina lui Buddha vorbește despre cele ________ adevăruri sfinte.

a)   patru (100%)
b)   trei (0%)
c)   două (0%)
d)   zece (0%)
e)   cinci (0%)

12)  La fel ca în hinduism, budismul crede în existența unui sine individual, atman.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

13)  Budismul este neunitar, existând mai multe direcții de interpretare, dintre care cele mai importante sunt
Hinayana („Micul vehicul”, budismul tradițional, uneori denumit Theravada) și Mahayana („Marele vehicul”,
budismul care a încercat să depășească Hinayana).

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

14)  Budismul acceptă noțiunea hindusă de samsara, numai că în loc de „reîncarnare” preferă termenul de
„renaștere”.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

15)  Budismul nu crede în existența unui suflet individual, ci consideră că „individul” este doar o combinație de
energii fizice și mentale aflate în mișcare, grupate în cinci agregate: materia, senzațiile, percepțiile,
formațiunile mentale și conștiința.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)
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16)  Canonul scriptural al budismului este reprezentat de „întreitul coș” (tripitaka în sanskrită). Care sunt aceste
scrieri?

a)   coșul textelor Yoga (metode pentru atingerea Trezirii) (0%)
b)   coșul textelor istorice (0%)
c)   coșul textelor vinaya sau al „disciplinelor monastice” (reguli provenite tot de la Buddha)
(33%)
d)   coșul textelor sutra (învățăturile lui Buddha) (33%)
e)   coșul textelor abhidharma (speculații asupra învățăturii lui Buddha) (33%)

17)  Termenul de buddha înseamnă „trezit”, „împlinit”, de aceea el reprezintă, pe lângă un nume propriu, și un
epitet care se aplică celor ce au ajuns la inteligența supremă.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

18)  Întemeietorul budismului este:

a)   Zeul Krishna (0%)
b)   Buddha Sakyamuni (100%)
c)   Lao Zi (0%)
d)   Confucius (0%)
e)   Nu există un întemeietor (0%)

19)  Numele de lume al lui Buddha Sakyamuni este Lao Zi.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

20)  Primul adevăr sfânt al doctrinei budiste susține universalitatea binelui.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)
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