
5. Aplicabilitatea religioasă a metodei fenomenologice,  Group A

1)  Cărui autor din lista de mai jos îi aparține lucrarea Fenomenologia religiei?

a)   G. Van der Leeuw (100%)
b)   Rudolf Otto (0%)
c)   Ed. O. James (0%)
d)   Edmund Husserl (0%)

2)  Există cel puțin două direcții în fenomenologia religiei, cea care vine dinspre știința religiilor și istoria
religiilor, și cea care vine dinspre filosofie (a se vedea „turnura teologică a fenomenologiei franceze”).

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

3)  Este adevărat că Mircea Eliade, cu al său Tratat de istorie a religiilor, poate fi considerat fenomenolog al
religiilor?

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

4)  Fenomenologia religiei, potrivit lui J. Wach (Sociologia religiei, 1947) pune între paranteze problema
adevărului și a valorii faptelor religioase, concentrându-se pe găsirea sensului interior.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

5)  Dacă metoda fenomenologiei este descriptivă, atunci fenomenologia religiilor nu ajunge niciodată să caute
semnificația faptelor religioase.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

6)  Care dintre următoarele trăsături se potrivesc fenomenologiei religiilor?

a)   totalitatea, adică încercarea de a cuprinde și de a descrie toate fenomenele religioase (25%)
b)   descoperirea logicii interne a fenomenului religios (25%)
c)   sublinierea adevărului de credință ca singur adevăr (0%)
d)   sublinierea esenței religiosului (25%)
e)   sublinierea dimensiunii intenționale (comprehensiunea) (25%)

7)  Aplicarea metodei fenomenologice la religie presupune analiza fenomenelor religioase fără un a priori,
adică fără prejudecăți, așa cum se oferă ele însele. În aceste condiții, sunt permise judecățile de valoare
externe metodei, precum judecățile de valoare teologice?

a)   Da (0%)
b)   Nu (100%)
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8)  Care dintre următoarii filosofi fac parte din „turnura teologică a fenomenologiei franceze”?

a)   Martin Heidegger (0%)
b)   Michel Henry (50%)
c)   Jean-Luc Marion (50%)
d)   Jacques Derrida (0%)

9)  Printre rezultatele fenomenologiei religiei se numără:

a)   descoperirea faptului că fenomenul religios nu are o raționalitate proprie (0%)
b)   descoperirea faptului că religiosul se reduce la o înțelegere sociologică (0%)
c)   descoperirea unor tipologii ale religiilor (naționale/mondiale, mistice/profetice etc.) (50%)
d)   descoperirea specificității și ireductibilității religiosului (50%)

10)  Teologia și fenomenologia religiilor ajung la rezultate asemănătoare în ceea ce privește adevărul de
credință.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)
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