6. FEN. REL. – Sacrul și trăsăturile lui, Group A

1)

Elementul energiei numinosului este o trăsătură prin care Dumnezeu se face simțit ca viață, pasiune,
afectivitate, voință, forță, mișcare, activitate, elan. Elementul energiei numinosului este neesențial sau chiar
lipsește în cazul:
a)
b)
c)
d)

2)

Elementul majestas este o trăsătură a sacrului care arată puterea, forța, superioritatea absolută. În care
dintre următoarele propoziții se regăsește acest element?
a)
b)
c)
d)
e)

3)

Da, prin antinomii și paradoxuri. (100%)
Nu, niciodată. (0%)
Da, prin silogisme logic valide. (0%)
Da, prin asceză. (0%)

Care dintre următoarele propoziții descriu elementul misterului lui Dumnezeu pentru omul religios?
a)
b)
c)
d)

5)

„Dumnezeu este iubire.” (0%)
„Eu sunt praf și cenușă, Tu ești atotputernicul.” (33%)
„Eu sunt nimic, Tu ești totul.” (33%)
Smerenia este pandanul elementului majestas. (33%)
„Omul este de esență divină.” (0%)

Din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, poate fi exprimat misterul lui Dumnezeu în mod rațional, chiar
dacă nu în mod deplin?
a)
b)
c)
d)

4)

Dumnezeului Vechiului Testament (0%)
Dumnezeului Noului Testament (0%)
Dumnezeului Bisericii Ortodoxe (0%)
Dumnezeului filosofilor și al savanților (100%)

Misterul nu transcende categoriile noastre raționale. (0%)
Misterul poate fi numit cu atribute negative, ca în apofatism (50%)
Misterul este mirare, stupoare, înmărmurire. (50%)
Misterul trimite la „același”, la ceea ce este cunoscut dintotdeauana. (0%)

Mysterium tremendum, taina înfricoșătoare pe care omul religios o simte în apropierea numinosului, poate
fi:
a) înfricoșarea în fața „mâniei lui Dumnezeu” din Vechiul Testament (50%)
b) teama naturală resimțită în fața unui pericol (0%)
c) groaza diferită de teama naturală, atât ca intensitate, cât și ca natură (50%)

6)

Pentru Rudolf Otto, numenul și fenomenul sunt identice.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)
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7)

Ce înseamnă numinosul pentru gândirea lui Rudolf Otto?
a)
b)
c)
d)

8)

socialul (0%)
sacrul (100%)
frumosul (0%)
iubirea (0%)

Spre deosebire de „sentimenul de dependență” al lui Schleiermacher, „sentimentul stării de creatură” al lui
Rudolf Otto este considerat:
a) cauză a existenței numinosului (0%)
b) consecință a întâlnirii numinosului (100%)

9)

Din perspectivă ortodoxă, viața religioasă este rațională, nu irațională. Există învățături de credință, dogme,
Dumnezeu însuși este personal și rațional, de aceea s-ar putea spune că raționalitatea epuizează esența
Divinității.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

10)

Christos Yannaras susține că religiozitatea este o nevoie instinctuală, înnăscută a omului.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)
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