9. FEN. REL. - Fenomenologia religioasă a morții, Group A

1)

Pentru Martin Heidegger, moartea este o ______________.
a)
b)
c)
d)
e)

2)

posibilitate (0%)
îndoială (0%)
certitudine (100%)
existență (0%)
înviere (0%)

Metafizica occidentală, la fel ca religia în general, a încercat să domesticească moartea.
a) Fals (0%)
b) Adevărat (100%)

3)

În dialogul lui Platon, Phaidon, se argumentează în favoarea nemuririi sufletului. Potrivit lui Levinas,
moartea este văzută aici ca _________________________________.
a)
b)
c)
d)
e)

4)

Gândul la moartea proprie este un exercițiu ascetic care conduce, potrivit fenomenologiei lui Heidegger, la:
a)
b)
c)
d)
e)

5)

„întunecarea ființei pure” (0%)
„închiderea ce se deschide” (0%)
„înfrângerea lui Socrate” (0%)
„dezvăluirea neantului pur” (0%)
„revelarea ființei pure” (100%)

depresie (0%)
inautenticitate (0%)
grijă (0%)
angoasă (0%)
autenticitate (100%)

Este adevărat că, din punct de vedere fenomenologic, moartea proprie poate fi redusă la o experiență?
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

6)

Ce filosof a spus că atâta timp cât existăm noi nu există moartea, iar când există moartea, noi nu mai
existăm, de aceea nu ar trebui să ne temem de moarte?
a)
b)
c)
d)
e)

7)

Kant (0%)
Hegel (0%)
Marion (0%)
Epicur (100%)
Platon (0%)

Emmanuel Levinas afirma că moartea reprezintă un non-sens pentru gândire. De ce?
a) Pentru că gândirea nu poate avea moartea ca obiect de studiu, de vreme ce moartea este
înfricoșătoare (0%)
b) Pentru că moartea proprie nu va putea fi niciodată fenomen pentru gândire (100%)
c) Pentru că gândirea nu se ocupă cu neantul, ci cu ființa, cu ceea ce este (0%)
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8)

În general, oamenii au o atitudine indiferentă în fața morții, de uitare. Cum se descoperă moartea, dacă ne
gândim la Epopeea lui Ghilgameș?
a)
b)
c)
d)
e)

9)

Care filosof numește omul „ființă întru moarte”?
a)
b)
c)
d)
e)

10)

prin boala proprie (0%)
prin bucurie (0%)
prin moartea unui prieten apropiat (100%)
prin moartea proprie (0%)
prin credință (0%)

Michel Henry (0%)
Jean-Luc Marion (0%)
Edmund Husserl (0%)
Martin Heidegger (100%)
Jacques Derrida (0%)

Françoise Dastur consideră că în fața descoperirii morții am putea avea soluția exuberanței vieții și a
râsului. Care dintre următoarele citate biblice credeți că se potrivesc acestei atitudini filosofice?
a) „Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința
voastră.” (1 Co 15, 14) (0%)
b) „Dacă morții nu înviază, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri.” (1 Co 15, 32) (100%)
c) „El a gustat moartea pentru fiecare om.” (Evr 2, 9) (0%)
d) „Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați; cine nu iubește pe fratele său
rămâne în moarte.” (1 In 3, 14) (0%)
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