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7. Depășirea religiei prin metafizică. Idealismul absolut

1. Care dintre următoarele cărți au fost scrise de 
G.W.F. Hegel (1770-1831)?
A Fenomenologia spiritului
B Știința logicii
C Enciclopedia științelor filosofice
D Critica rațiunii pure
E Prelegeri de filosofie a religiei
F Discurs asupra metodei

2. Filosofia lui Hegel ar putea fi numită:
A idealism absolut
B idealism transcendental
C materialism
D idealism obiectiv

3. Care sunt cele trei mari părți ale filosofiei lui 
Hegel?
A îndoiala metodică
B logica
C filosofia naturii
D filosofia spiritului

4. Cunoașterea pentru Hegel nu depășește 
agnosticismul kantian, cu care este de acord.
A Adevărat
B Fals

5. Pentru Hegel, lucrul în sine, atunci când este 
Dumnezeu însuși, rămâne incognoscibil pentru 
rațiunea umană.
A Adevărat
B Fals

6. Hegel este un autor care preferă sistemul, nu 
fragmentul filosofic, fiind unul dintre marii 
creatori de sistem din istoria filosofiei.
A Adevărat
B Fals

7. Care este metoda rațională prin excelență pe care 
o folosește Hegel, chiar dacă ea este în dezacord 
cu logica aristotelică?
A îndoiala metodică
B metoda fenomenologică
C materialismul dialectic și istoric
D dialectica

8. Care sunt momentele dialecticii lui Hegel?
A teza
B antinomia
C antiteza
D sinteza

9. Care este cel mai înalt concept al filosofiei 
religioase a lui Hegel?
A Ideea
B Spiritul
C Natura
D Treimea

10. După moartea lui Hegel, au existat trei direcții 
ale hegelienilor: de stânga, de centru și de 
dreapta. Care dintre ele susțineau ateismul și 
considerau că filosofia lui Hegel, chiar cea 
religioasă, trebuie interpretată ateist?
A hegelienii de stânga
B hegelienii de centru
C hegelienii de dreapta

11. Hegel a fost adeseori considerat panteist, alături 
de Spinoza. Cum se considera el însuși, ținând 
cont de faptul că, în opinia lui, Dumnezeu nu 
trebuia gândit ca substanță, ci ca Spirit?
A politeist
B panteist
C panenteist
D henoteist



12. Care este religia absolută, în care Spiritul 
ajunge la deplinătatea manifestării sale, potrivit 
lui Hegel?
A hinduismul
B budismul
C iudaismul
D creștinismul
E islamul

13. În filosofia religiei a lui Hegel, religia creștină 
este depășită, în formă, iar nu în conținut, de 
către filosofie.
A Adevărat
B Fals

14. Hegel consideră că propria sa filosofie a religiei 
și religia creștină sunt complet diferite.
A Adevărat
B Fals

15. Pentru Hegel, obiectul filosofiei este același cu 
obiectul religiei, adică adevărul etern în 
obiectivitatea lui, adică Dumnezeu. Cu toate 
acestea, doar filosofia ajunge la concept, religia 
rămânând la mituri.
A Adevărat
B Fals

16. Hegel susține că tot ceea ce este real este și 
rațional.
A Adevărat
B Fals

17. Deși, pentru Hegel, Sfânta Treime este 
„conștiința absolută a adevărului”, el o 
interpretează în acord cu sistemul său filosofic, 
ceea ce iese din Tradiția Bisericii. De exemplu, 
Tatăl este ______________, Fiul este 
______________,  iar Duhul Sfânt este 
______________. 
A spiritul/ideea logică/ideea în afară de sine 

(natura)
B ideea în afară de sine (natura)/ideea logică/

spiritul 
C ideea logică/ideea în afară de sine 

(natura)/spiritul

18. Pentru Hegel, în Hristos natura divină și cea 
umană devin una, deci avem o unitate 
ontologică. Este această învățătură în acord cu 
teologia ortodoxă?
A Da, fiindcă Ortodoxia vorbește despre 

Hristos ca Dumnezeu-Om.
B Nu, fiindcă Ortodoxia susține că cele două 

naturi rămân distincte într-o singură 
persoană, Iisus Hristos.

19. În disputa dintre prioritatea sentimentului 
versus  prioritatea rațiunii pentru cunoașterea 
lui Dumnezeu de către om, Hegel ia partea 
rațiunii. Este rațiunea atât de puternică, în 
opinia filosofului, încât să depășească misterul 
divin și să-L cunoască pe Dumnezeu în mod 
deplin?
A Da, fiind în discordanță cu Tradiția Bisericii 

Ortodoxe, care consideră că ființa lui 
Dumnezeu rămâne incognoscibilă.

B Nu, fiind în concordanță cu Tradiția Bisericii 
Ortodoxe, care consideră că ființa lui 
Dumnezeu rămâne incognoscibilă.

20. Hegel este un apărător al argumentului 
ontologic, respingând critica lui Kant și 
susținând că ceea ce este valabil la nivelul 
finitului nu poate fi aplicat infinitului sau 
Absolutului.
A Adevărat
B Fals
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