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Hermeneutica tradiției
1. Autonomia rațiunii își are avantajele ei, dovedite
odată cu modernitatea. Este această autonomie
cea mai bună cale de acces la înțelegerea
Tradiției Bisericii?
A Da
B Nu

2. Este adevărat că, pentru Gadamer, înțelegerea

este deja interpretare, că nu există o distanță în
așa fel încât interpretarea să fie doar un mijloc, o
cale de acces către înțelegere?
A Adevărat
B Fals

3. Pentru Gadamer există un „tu” al textelor care

trebuie interpretate, cu care „eul” interpretului
intră în relație. Tradiția este ___________.
A un asemenea „tu” cu care se realizează

dialogul
B moartă, nu mai poate oferi decât vestigii ale
istoriei și sensurilor
C inaccesibilă, fiindcă sensurile autentice s-au
pierdut

4. „Tradiția este credința __________ a celor

__________; tradiționalismul este credința
__________ a celor __________”, spunea Jaroslav
Pelikan.
A
B
C
D

moartă/vii/vie/morți
vie/vii/moartă/morți
vie/morți/moartă/vii
moartă/morți/vie/vii

5. Alegeți dintre următoarele trăsături pe cele care
se potrivesc Tradiției Bisericii Ortodoxe:
A
B
C
D
E
F

vechimea
relativismul
consensul
verticalitatea
tradiționalismul
naționalismul

6. Pentru Părintele Florovsky, Tradiția Bisericii
reprezintă Scriptura corect înțeleasă.
A Adevărat
B Fals

7. Tradiția Bisericii nu se identifică cu:
A
B
C
D

tradițiile locale naționale
tradițiile magice
viața Duhului Sfânt în Biserică
tradițiile etnografice

8. Este adevărat că Tradiția Bisericii are o
dimensiune mistagogică?
A Adevărat
B Fals

9. „Tradiția este spiritul critic al Bisericii”, scria
___________.
A
B
C
D

Paul Evdokimov
Dumitru Stăniloe
Ioannis Zizioulas
Vladimir Lossky

10. Potrivit lui Hans-Georg Gadamer, este posibilă
renunțarea definitivă la tradiție, în numele
rațiunii?

A Da, pentru că rațiunea este autonomă și

poate gândi totul de la capăt
B Nu, pentru că rațiunea se află deja într-o

tradiție, atunci când vorbește
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1. Autonomia rațiunii își are avantajele ei, dovedite
odată cu modernitatea. Este această autonomie
cea mai bună cale de acces la înțelegerea
Tradiției Bisericii?
A Da
B Nu

2. Este adevărat că, pentru Gadamer, înțelegerea

este deja interpretare, că nu există o distanță în
așa fel încât interpretarea să fie doar un mijloc, o
cale de acces către înțelegere?
A Adevărat
B Fals

3. Pentru Gadamer există un „tu” al textelor care

trebuie interpretate, cu care „eul” interpretului
intră în relație. Tradiția este ___________.

7. Tradiția Bisericii nu se identifică cu:
A
B
C
D

tradițiile locale naționale
tradițiile magice
viața Duhului Sfânt în Biserică
tradițiile etnografice

8. Este adevărat că Tradiția Bisericii are o
dimensiune mistagogică?
A Adevărat
B Fals

9. „Tradiția este spiritul critic al Bisericii”, scria
___________.
A
B
C
D

Paul Evdokimov
Dumitru Stăniloe
Ioannis Zizioulas
Vladimir Lossky

A un asemenea „tu” cu care se realizează

dialogul
B moartă, nu mai poate oferi decât vestigii ale

10. Potrivit lui Hans-Georg Gadamer, este posibilă

istoriei și sensurilor
C inaccesibilă, fiindcă sensurile autentice s-au
pierdut

A Da, pentru că rațiunea este autonomă și

renunțarea definitivă la tradiție, în numele
rațiunii?
poate gândi totul de la capăt

4. „Tradiția este credința __________ a celor

__________; tradiționalismul este credința
__________ a celor __________”, spunea Jaroslav
Pelikan.
A
B
C
D

moartă/vii/vie/morți
vie/vii/moartă/morți
vie/morți/moartă/vii
moartă/morți/vie/vii

5. Alegeți dintre următoarele trăsături pe cele care
se potrivesc Tradiției Bisericii Ortodoxe:
A
B
C
D
E
F

vechimea
relativismul
consensul
verticalitatea
tradiționalismul
naționalismul

6. Pentru Părintele Florovsky, Tradiția Bisericii
reprezintă Scriptura corect înțeleasă.
A Adevărat
B Fals

B Nu, pentru că rațiunea se află deja într-o

tradiție, atunci când vorbește

