Čo všetko viete o
judaizme?
KVÍZ
Otestujte svoje vedomosti o histórii a kultúre židovského národa v kvíze, ktorý pripravili
naše lektorky. Správnosť Vašich odpovedí si môžete overiť na konci kvízu.

Otázka č. 1
Viete, kto je praotcom
židovského národa?
A: Abrahám
B: Jákob
C: Áron

Otázka č. 2
Viete, ako sa volala krajina, do
ktorej sa izraelské kmene
presunuli zo zasľúbenej zeme v
dôsledku hladomoru a boli v nej
zotročené?
A: Egypt
B: Palestína
C: Perzia

Otázka č. 3
Ako sa volá jedna z kľúčových
postáv vo vývoji židovskej
identity, ktorej odovzdal Boh
Dosky desatora na hore Sinaj?
A: kráľ Dávid
B: Mojžiš
C: kráľ Šalamún

Otázka č. 4
Rituálnym jazykom
židovského náboženstva
je?
A: angličtina
B: hebrejčina
C: slovenčina

Otázka č. 5
Čo je symbolom židovského
náboženstva?
A: ryba
B: kríž
C: menora - sedemramenný svietnik

Otázka č. 6
Kóšer znamená?
A: rituálne čistý
B: nábožensky dokonalý
C: druh mince

Otázka č. 7
Členovia židovských komunít
vykonávajú bohoslužby v:
A: mešite
B: kostole
C: synagóge

Otázka č. 8
Ako sa nazýva duchovná autorita v
judaizme?
A: dekan
B: rabín
C: kantor

Otázka č. 9
Ako sa volá obrad, po ktorom židovskí
chlapci dosahujú náboženskú
dospelosť?
A: bar micva
B: bar kochba
C: mazal tov

Otázka č. 10
Ako sa volá jeden z najdôležitejších
sviatkov odkazujúci na stvorenie sveta?
A: Šabat
B: Chabad
C: Purim

Otázka č. 11
Viete, ako sa volá Sviatok
nekvasených chlebov?
A: Parochet
B: Šavuot
C: Pesach

Otázka č. 12
Ako sa volá listina, v ktorej sa muž
pri sobáši zaväzuje žene, že jej
bude prejavovať úctu, materiálne ju
zabezpečí a nenechá ju v prípade
svojej smrti alebo rozvodu bez
prostriedkov?
A: chatuna
B: ketuba
C: ješiva

Otázka č. 13
Viete čo je mezuza?
A: židovská nevesta v tradičnom rúchu
B: sviatočná misa na mäso
C: schránka s vloženou modlitbou na
verajách dverí

Otázka č. 14
Čo je mikve?
A: rituálny kúpeľ
B: vyšívaný záves pred svätostánkom
C: druh mince

Otázka č. 15
Ako sa volá predmet,
ktorý vidíte na obrázku?
A: bima
B: šofar

Riešenie kvízu spolu s edukatívnymi odpoveďami
nájdete nižšie.

SPRÁVNE
ODPOVEDE

Otázka č. 1 - odpoveď A
Abrahámovi, ktorý žil v 3. tisícročí pred o. l., Boh prikázal, aby sa
presťahoval s rodinou do krajiny ktorá obklopovala Galilejské a Mŕtve
more. Povedal mu, že je to zasľúbená krajina. Vydal sa na cestu, aby
zasľúbenú krajinu Kanaán našiel. Podľa knihy Genezis, ktorá
zaznamenáva tento príbeh, Boh uzavrel s Abrahámom dohodu, zmluvu.
Abrahám mal uctievať len jedného Boha – tento Boh ho požehnal a dal
mu krajinu Kanaán.

Otázka č. 2 - odpoveď A
Židia sa presunuli do Egypta v období, keď bol hospodársky a
civilizačne vyspelý, bol najmocnejšou ríšou sveta. Ich populácia bola
postupne taká veľká, že ich Egypťania začali utláčať, pracovali ako
otroci. Podieľali na stavbe miest Ramses a Pitom. Mnohí Izraeliti
verne uctievali Hospodina napriek ťažkej otrockej práci, volali k Bohu
a prosili o vyslobodenie. Židia sa do zasľúbenej zeme opäť dostali po
dlhých rokoch putovania po púšti.

Otázka č. 3 - odpoveď B
Narodil sa hebrejskému otrokovi v Egypte, vychovávaný bol ako
Egypťan no neskôr prijal svoj židovský pôvod. Veril, že je povolaný
stať sa nástrojom, ktorý presvedčí faraóna, aby dal slobodu
hebrejskému ľudu. Po sérii dramatických udalostí, známych ako desať
Božích rán Mojžiš vyviedol svoj ľud z Egypta po 430 rokoch otroctva.
Základné morálne príkazy, ktoré odovzdal Boh Mojžišovi na hore Sinaj
boli vyryté do dvoch kamenných dosiek. Podľa tradície sa darovanie
desiatich prikázaní Izraelitom odohralo sedem týždňov po odchode z
Egypta.
Otázka č. 4 - odpoveď B
Hebrejské písmo sa píše a číta sprava doľava, nerozlišujú sa veľké a
malé písmená, tlačená a písaná forma sú odlišné.

Otázka č. 5 - odpoveď C
Menora je najstarším symbolom židovského národa a symbolom Božej
prítomnosti v dnes už neexistujúcom jeruzalemskom chráme. V roku
586 pred n. l. chrám zničili Babylončania a všetky posvätné predmety
vrátane zlatej menory, sa stratili. Po vybudovaní druhého chrámu v
ňom bola umiestnená nová zlatá menora. V roku 70 n. l. rímske vojská
Jeruzalemský chrám zničili a zlatú menoru odniesli.

Otázka č. 6 - odpoveď A
Kašrut – kóšer znamená rituálnu spôsobilosť. Jednou zo zásad v
stravovaní je zákaz súčasnej konzumácie mliečnej a mäsovej stravy. Je
zakázané tieto druhy spolu skladovať, variť i jesť. Toto pravidlo
vyplýva z biblického zákazu požívať kozľa varené v mlieku jeho matky.
Biblický zákon predpisuje, ktoré živé tvory je dovolené jesť a ktoré sú
zakázané. (Ne)vhodnosť konkrétneho jedla určuje presne Tóra a
Talmud.

Otázka č. 7 - odpoveď C
Synagóga je ústrednou inštitúciou náboženského života. Po zničení
jeruzalemského Chrámu Rimanmi v roku 70 n. l. sa synagóga stala
centrom života obce a náboženských záležitostí, miestom modlitby,
zhromaždenia a vyučovania.Architektonické riešenie synagógy sa
riadi predpismi a požiadavkami náboženskej obce, ktoré sú zakotvené
v halachickom práve.

Otázka č. 8 - odpoveď B
Rabín je znalcom, učiteľom Tóry a posvätných kníh.

Otázka č. 9 - odpoveď A
Chlapci nadobúdajú svoju náboženskú dospelosť po obrade bar micva.
Obrad sa koná prvú sobotu po ich 13. narodeninách. Mladý muž je
prvýkrát vyvolaný na bimu, zahalí sa do talitu a hebrejsky predčíta z
Tóry. Týmto okamihom sa chlapec stane „synom zmluvy“, alebo
„synom Božích prikázaní“. Priznávajú sa mu práva a povinnosti muža
– stáva sa plne zodpovedným za svoje správanie v oblasti
náboženského života a za plnenie všetkých príkazov Tóry.

Otázka č. 10 - odpoveď A
Šabat je spolu s Dňom zmierenia najdôležitejším židovským sviatkom.
Jeho význam sa zdôrazňuje v príbehu stvorenia v knihe Beršit a jeho
oslavu výslovne ukladá štvrté prikázanie Desatora. Počas šabatu
Hospodin oddychoval po svojom stvoriteľskom diele. Ľudí, ktorí boli
stvorení na jeho obraz, zaviazal tento deň svätiť. Šabat sa začína v
piatok podvečer zažínaním sviec. Zmyslom sviatku je zastavenie
akejkoľvek práce, odpočinok a duševné obrodenie prostredníctvom
modlitby a štúdia Tóry.

Otázka č. 11 - odpoveď C
Pesach pripomína odchod Izraelitov z Egypta. Vyznačuje sa mnohými
predpismi a zvykmi, z ktorých najdôležitejší je úplný zákaz
konzumácie všetkého, čo by mohlo podliehať kvaseniu. Sviatok trvá
osem dní. Označenie Pesachu ako sviatku nekvasených chlebov
odkazuje na biblický príbeh. Podľa neho museli synovia Izraela
opustiť Egypt tak rýchlo, že im pripravené cesto nestihlo vykvasiť,
preto z neho potom piekli placky (maces), ktoré na ceste jedli. Počas
domácej bohoslužby (sederu) otec predčítava z Pesachovej hagady. Na
slávnostne prestretom stole nesmie chýbať sederová misa s piatimi
symbolickými pokrmami, tri kusy macesu oddelené špeciálnou
textíliou a čaša vína pre proroka Eliáša, ktorý má ohlásiť príchod
Mesiáša.

Otázka č. 12 - odpoveď B
Manželstvo sa zakladá na vzájomnej dôvere a dohode. Toto je
vyjadrené tým, že sa uzatvára svadobná zmluva – ketuba. Manžel sa
podpisom svadobnej zmluvy ketuby, zväzuje, že sa bude k manželke
správať s úctou a že ju nenechá bez prostriedkov. Zmluva je výlučným
vlastníctvom manželky. Text má platnosť zákona. Ketuby sú
majstrovskými dielami písomníctva a miniatúrnej maľby. Najstaršia
svadobná zmluva, ktorú poznáme, pochádza z 5. storočia pred o. l. z
Egypta.

Otázka č. 13 - odpoveď C
Zvitok s hebrejským textom v ochrannom puzdre. Pripevňuje sa šikmo
na pravú stranu verají dverí židovských obydlí. Ochranné puzdro bolo
často zdobené. Na jeho výrobu boli použité najrôznejšie materiály,
prevažne však kov a drevo. Puzdro obsahuje pergamenový zvitok s
hebrejským textom, ktoré píše školený pisár. Okoloidúci sa jej
dotýkajú prstami, bozkajú ju lebo je pripomienkou povinnosti i
posvätnosti príbytku. Táto povinnosť vychádza z biblického príkazu.

Otázka č. 14 - odpoveď A
V období Chrámu používali mikve kňazi, ktorí sa rituálne znečistili. V
súčasnosti mikve používajú predovšetkým ženy, ale aj veľmi zbožní
muži v predvečer šabatu a iných sviatkov. V mikve sa očisťujú tiež
predmety nečistého pôvodu, napr. kuchynský riad pred použitím v
kóšer kuchyni. O tom, ako má byť rituálny kúpeľ vybudovaný a aký typ
vody môžeme použiť, pojednáva halacha.

Otázka č. 15 - odpoveď B
Šofar je starý hudobný nástroj slúžiaci pôvodne na zvolávanie
pastierov a vyhlasovanie poplachu v boji. Používa sa počas slávenia
sviatku Nového roka (Roš ha-šana). Jeho prenikavý zvuk má nabádať
na spytovanie svedomia, prebudenie z mravnej malátnosti a
pripomínať zmluvu, ktorú Izrael uzavrel s Hospodinom na hore Sinaj.
Vyrába sa z rituálne čistého zvieraťa, najčastejšie barana. Šofary sú
zdobené rezbami alebo hebrejskými nápismi.

Použité fotografie sú majetkom SNM - Múzea židovskej kultúry, okrem fotografií k otázke číslo 1
(webumenia), 3 (webumenia), 5 (canva), 14 (wikipedia).

