RASPUNSURI
1. c) Hadj este pelerinajul la Mecca pe care orice musulman trebuie sa-l faca cel putin o data in viata,
daca sanatatea si starea materiala ii permite. Este una din cele cinci obligatii esentiale ale Islamului.
Pelerinajul se face numai in ultima luna a anului islamic.
2. b) Si budistii, si hindusii cred ca toate fapturile vii sunt supuse samsarei, ciclul de nastere, moarte si
renastere. Acest ciclu este considerat o sursa de suferinta. In consecinta, credinciosii aspira nirvana,
care reprezinta o stare de eliberare din acest ciclu.
3. a) Crestinismul formeaza cea mai mare comunitate religioasa din lume, numarand aproximativ 2,1
miliarde de membri in intreaga lume. Urmatoarea ca numar de adepti este religia islamica (1,3-1,5
miliarde), apoi hinduismul (circa 900 de milioane).
4. a) Henric al VIII-lea (1491-1547), Regele Angliei, s-a despartit de Biserica Catolica deoarece nu
putea obtine divortul de sotia sa, Catherina de Aragon. Pentru a se putea casatori cu cea de a doua
sotie, Anne Boleyn, monarhul a infiintat Biserica Angliei (cunoscuta si ca Biserica Anglicana),
punandu-se pe sine ca cel mai inalt reprezentant al acesteia pe pamant. Henric al VIII-lea a fost
casatorit de sase ori.
5. a) In 622 profetul Mahomed a migrat di orasul natal, Mecca, la Medina. Acest eveniment marcheaza
inceputul Erei Islamice. Sore deosebire de calendarul gregorian, care se ghideaza dupa fazele
soarelui, calendarul islamic este selenar: fiecare din cele doisprezece luni are un numar de zile egal
cu un ciclu lunar complet. Astfel, anul Islamic are doar 354 de zile, fiind ceva mai scurt decat anul
gregorian. De aceea, lunile calendarului islamic nu se sincronizeaza cu anotimpurile. De exemplu,
Ramadan – luna de post – cade intr-un iarna, iar peste cativa ani va cadea vara.
6. b) Menora evoca un candelabru care statea in Tabernacolul Templului din Ierusalim (n.r.:
Tabernacol sau Sicriul Legii este cutia in care se pastrau Tablitele Legii lui Moise). Ca unul dintre cele
mai importante simboluri ale iudaismului, menora este azi stema oficiala a Israelului.
7. a) oricat de complicat ar parea, Pastele cade in prima Duminica de dupa prima luna plina care
urmeaza echinoxului de primavara. Data a fost stabilita in anul 325, la Sinodul de la Niceea, primul
tinut de unica Biserica Crestina, intr-o vreme cand inca nu existau mai multe confesiuni crestine.
Astfel, Pastele nu poate cadea nciodata mai devreme de can 22 martie. Pastele si Cincizecimea
(Pogorarea Sf. Duh) sunt sarbatorile crestine cu cea mai veche traditie.
8. c) In hinduism vacile sunt privite ca sacre si nu trebuie ucise. La scurt timp dupa nastere, zeul
Krishna, din mitologia hindusa, a avut viata in pericol si de accea a fost incredintat unei familii de
tarani. El a crescut ca vacar, petrecand mult timp alaturi de vite.
9. b) Iisus este mentionat in Coran si musulmanii il cinstesc ca profet. Islamul insa nu il venereaza ca
Fiul al lui Dumnezeu.
10. a) Buda i-a invatat pe discipolii sai cele Patru Adevaruri Nobile: adevarul suferintei, adevarul
despre originea suferintei, adevarul despre incetarea suferintei, si adevarul despre calea care duce la
incetarea suferintei.
11. b) Inceputurile iudaismului dateaza cu aproximativ 5.000 de ani in urma.
12. c) Dupa Revolutia din 1979, Islam Shiit a devenit religie de stat in Iran, tara in care 98% din
locuitori sunt musulmani. In 1989, ayatolahul Khamenei a fost desemnbat drept “Lider al Revolutiei” pe
viata si reprezinta cea mai inalta autoritate in stat. Populatia Turcie este majoritar islamica, dar in
Turcia exista o separare stricta intre stat si religie, imposa de fostul presedinte Mustafa Kemal Ataturk.

