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„Moartea lui Dumnezeu”
1. „Dumnezeu a __________” este o afirmație făcută
de Fr. Nietzsche.
A
B
C
D

înviat
vindecat
îndumnezeit
murit

2. Diagnosticul morții lui Dumnezeu, rostit de

Nietzsche, nu are nicio legătură cu viața omului
occidental și cu ateismul lui.
A Adevărat
B Fals

3. Ce teolog ortodox susține că moartea lui

Dumnezeu este un proces al metafizicii
occidentale, care începe cu scolastica medievală,
trece prin raționalismul modern (Descartes,
Spinoza, Leibniz) și empirismul englez (Locke,
Hume, Berkeley), ajunge în idealismul german
(Kant, Fichte, Schelling, Hegel) și este formulată
de către Nietzsche.
A
B
C
D

D. Stăniloae
J. Zizioulas
Ch. Yannaras
J. Popovici

4. „Moartea lui Dumnezeu” înseamnă pentru

Nietzsche moartea valorilor fundamentate pe
credința creștină.
A Adevărat
B Fals

5. În ce carte a lui Nietzsche este formulată moartea
lui Dumnezeu de către un nebun?
A
B
C
D

Știința voioasă
Așa grăit-a Zarathustra
Dincolo de bine și de rău
Genealogia moralei

6. Nebunul care afirmă că „Dumnezeu a murit”,

acuză totodată de această faptă uriașă pe
contemporanii săi, spunând că „noi l-am ucis”,
dar el nu se recunoaște a fi printre ucigașii lui
Dumnezeu.
A Adevărat
B Fals

7. Nebunul lui Nietzsche crede că locul lui

Dumnezeu, declarat mort, ar trebui luat de:
A zei noi, ce urmează să se arate
B oameni, care trebuie să devină ei înșiși zei
C valorile care au susținut până atunci

societatea
D el însuși

8. Consideră nebunul lui Nietzsche că diagnosticul

morții lui Dumnezeu este rostit la timp în istorie
și că generațiile contemporane lui o pot înțelege?
A Da
B Nu

9. Jean-Luc Marion crede că moartea nietzscheană a
lui Dumnezeu este de fapt moartea unui idol, nu
moartea Dumnezeului adevărat, care nu poate
muri.
A Adevărat
B Fals

10. Care este idolul care moare în moartea lui
Dumnezeu proclamată de Nietzsche?
A
B
C
D

idolul
idolul
idolul
idolul

Dumnezeului
Dumnezeului
Dumnezeului
Dumnezeului

putere
moral
apofatic
întrupat
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