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Prefata 

Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu scris 
înainte de venirea lui Hristos, cuprinde mai mult 
de trei sferturi din întreaga Biblie. Dacă suntem 

însă sinceri cu noi înşine, vom recunoaşte că petrecem 
mult mai puţin timp citind şi studiind Vechiul Testament 
decât Noul Testament. De fapt, mulţi creştini nu citesc 
deloc Vechiul Testament.

Deşi sunt profesor de Vechiul Testament, înţeleg de 
ce ne atrage Noul Testament. La urma urmei, Noul Tes-
tament este împlinirea Vechiului Testament. De ce să te 
preocupe exagerat umbra, când lucrul în sine a devenit 
realitate? Noul Testament ni se adresează într-un mod 
mai direct, deoarece autorii lui vorbesc despre Isus Hris-
tos.

Vechiul Testament este dificil nu numai de apreciat, 
dar şi de înţeles. Distanţa dintre noi şi Vechiul Testa-
ment nu se datorează doar locului pe care-l are în istoria 
răscumpărării (noi trăim în perioada de după Hristos; 
Vechiul Testament datează dinainte de Hristos), ci şi tim-

,

(
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pului şi culturii. Este, pur şi simplu, o carte greu de in-
terpretat şi de aplicat la viaţa noastră de zi cu zi.

Scopul meu în această carte este să arăt că este deo-
sebit de important să ne străduim să preţuim şi să înţe-
legem mai bine Vechiul Testament. Isus însuşi ne-a spus 
că Vechiul Testament continuă să aibă o importanţă de-
cisivă, chiar şi după ce El l-a împlinit (Mat. 5:17–20). Cu 
certitudine, multe pasaje şi imagini din Noul Testament 
sunt practic imposibil de înţeles fără a recurge la con-
textul lor vechi-testamentar. Acest lucru este valabil în 
special pentru cărţi ca Matei, Evrei şi Apocalipsa, dar, 
într-o mai mică măsură, este valabil pentru întregul Nou 
Testament. 

Când studiem Vechiul Testament, vom fi surprinşi de 
o realizare fundamentală a importanţei ei pentru creş-
tini: în centrul Vechiului Testament se află Isus Hristos. 
Augustin a avut dreptate când a scris celebrele cuvinte: 
„Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament; Ve-
chiul Testament este revelat în Noul Testament.“

Nutresc marea speranţă că această carte va reînvia 
în cititor sentimentul importanţei Vechiului Testament 
pentru credinţa şi practica creştină. Mă rog totodată ca, 
prin cuvintele mele, să-i ajut pe cei care se străduiesc să 
afle interpretarea corectă a celei mai vechi părţi din reve-
laţia scrisă pe care i-a dat-o Dumnezeu omului.

În final, doresc să le mulţumesc lui Grant Osborne şi 
Richard Jones pentru prilejul de a contribui cu acest vo-
lum la seria 3 întrebări cruciale. Apreciez îndrumarea 
editorială de care m-am bucurat din partea lor. Doresc, 
de asemenea, să mulţumesc echipei de la Baker Book 
House, pentru amabilitatea de a publica această carte.

Tremper Longman III



11

Capitolul 1

Care sunt principiile‑cheie 
pentru înţelegerea Vechiului Testament?

O privire de ansamblu asupra studiului  
Vechiului Testament

În călătoriile şi corespondenţa mea, am observat că 
interesul creştinilor faţă de Vechiul Testament este 
în creştere. Deşi, după părerea mea, tot nu acordăm 

suficient timp studiului şi reflectării asupra revelaţiei lui 
Dumnezeu anterioare venirii lui Hristos, sunt foarte în-
cântat să constat că oamenii apelează la Biblia ebraică, 
pentru a învăţa mai multe despre Dumnezeu şi despre 
viaţa de sfinţenie.
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Atracţiile Vechiului Testament

1. poVestIrI captIVante

O varietate de factori i-au atras pe creştini, în ultima 
vreme, spre Vechiul Testament. Printre aceşti factori, un 
loc important îl au povestirile captivante. Tuturor ne plac 
poveştile. O poveste bună ne poate capta atenţia ore în-
tregi. Stăm lipiţi de scaun, citind o carte bună sau ascul-
tând pe cineva povestind!1

Vechiul Testament este o adevărată arhivă de poves-
tiri despre oameni fascinanţi. Începând din Genesa, gă-
sim istoria călătoriei lui Avraam, din Urul Caldeei către 
Ţara Promisă, şi evoluţia relaţiei lui cu Dumnezeu. Ci-
tim despre Iosif, care, aruncat de fraţii lui într-o groapă, 
ajunge mai târziu într-o funcţie înaltă în Egipt şi îşi sal-
vează familia, poporul lui Dumnezeu, de la moarte prin 
înfometare. Urmează Exodul, cu povestirile despre Moise 
şi rugul aprins, cele zece urgii şi trecerea Mării Roşii. Lis-
ta continuă: Iosua şi Ierihonul; Samson şi Dalila; David 
şi Goliat; Ilie şi Elisei; Ezra şi Neemia. Aceste povestiri ne 
stimulează imaginaţia şi stârnesc sentimente profunde.

Citind aceste istorii vechi-testamentare, întâlnim nu 
numai subiecte fascinante, ci şi personaje pline de viaţă. 
Nu găsim în Biblie biografii în stil modern, dar găsim to-
tuşi portrete ale personajelor. Intuiţia ne spune că aceste 
caracterizări ne-au fost date ca să ne ajute în călătoria 
vieţii noastre. De fapt, Pavel ne spune explicit că acesta 
este scopul lor. În 1 Corinteni 10:1–11, el evocă unele 
evenimente importante din istoria Vechiului Testament 

1 Don Hudson, „Come, Bring Your Story“, în Mars Hill 1, 1994, 
p. 73–86.
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şi apoi generalizează: „Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca 
să ne slujească nouă drept pilde, pentruca să nu poftim 
după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiţi închină-
tori la idoli, ca unii dintre ei…“ (v. 6–7). Printre cele mai 
puternice avertismente se înscrie relatarea consecinţelor 
dezastruoase ale căsătoriei lui Solomon cu femeile străi-
ne (1 Împăraţi). Transformarea lui din cel mai înţelept îm-
părat într-un nebun care-şi duce la ruină împărăţia este 
o atenţionare solemnă împotriva întovărăşirii cu cei răi.

Pe lângă avertismente, naraţiunile Vechiului Testa-
ment ne prezintă şi modele de urmat. Daniel şi cei trei 
prieteni ai lui slujesc drept exemplu extraordinar de cre-
dinţă în timpul prigonirii. Când au fost aruncaţi în cup-
torul încins, cei trei prieteni s-au bizuit pe Dumnezeu, 
chiar dacă ştiau că s-ar putea să ardă de vii. Ascultaţi 
mărturia lor în faţa lui Nebucadneţar: 

Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai 
sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poa-
te să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate 
din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, 
să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, 
şi nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care 
l-ai înălţat! (Dan. 3:16–18). 

Aceste povestiri din Vechiul Testament au o forţă şi 
mai mare, datorită faptului că sunt adevărate. Putem în-
văţa multe din ficţiune, dar atenţia noastră este captiva-
tă de personaje şi de evenimentele istorice, care au avut 
loc cu adevărat.

2. Poezii care-ţi mişcă inima

Vechiul Testament cuprinde însă mult mai mult de-
cât povestiri. O bună parte a Vechiului Testament este 
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poezie.2 Poezia ebraică veche, la fel ca în cele mai mul-
te tradiţii literare, este un limbaj condensat, care spune 
mult, în cuvinte puţine. Poezia place mai ales pentru că 
se adresează omului ca întreg. Nu este preocupată doar 
de informarea noastră intelectuală, ci ne stârneşte senti-
mentele, ne stimulează imaginaţia şi ne influenţează vo-
inţa.

Psalmii au fost dintotdeauna preferaţi de creştini. Pe 
întregul parcurs al istoriei Bisericii, Psalmii au slujit ca 
sursă de inspiraţie pentru imnuri, ca încurajare pentru 
viaţa de rugăciune şi ca lectură în comun, cu voce tare, 
participativă. Aceste poeme, expresie a emoţiilor intense 
ale autorilor lor, nu au numit niciodată direct (cu excep-
ţia, poate, a titlurilor lor ) situaţiile specifice care au dat 
naştere la bucuria sau la tristeţea acestora. Absenţa spe-
cificităţii istorice face ca Psalmii să fie un mijloc potrivit 
pentru închinarea în comun. Cu alte cuvinte, şi alţi în-
chinători, din alte epoci, îşi pot însuşi Psalmii, rostindu-i 
în locul rugăciunilor lor, şi îi pot adapta situaţiei lor. De 
fapt, noi devenim acel ,,eu“ din Psalm, care vorbeşte.

Jean Calvin a observat că, atunci când ne rugăm ros-
tind un psalm sau cântăm un psalm, el serveşte ca oglin-
dă a sufletului: 

E greu să găseşti cuvinte pentru a descrie splen-
doarea şi diversitatea bogăţiilor cuprinse în aces-
te comori… Obişnuiesc să numesc această carte, 

2 Pentru informaţii detaliate despre poezia biblică, vezi Tremper 
Longman III, „Biblical Poetry“, în A Complete Literary Guide To 
The	Bible, Leland Ryken şi Tremper Longman III, ed., Zondervan, 
Grand Rapids, 1993, p. 80–94; idem, Literary Approaches To 
Biblical	 Interpretation, Zondervan, Grand Rapids, 1987, p. 119–
150; idem, How To Read The Psalms, InterVarsity, Downers Grove, 
Ill., 1988.
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nu pe nedrept, o anatomie a sufletului întreg, căci 
nu există nici un sentiment de care omul să fie 
conştient şi care să nu fie prezentat aici, ca într-o 
oglinda.3

După cum oglinda reflectă înfăţişarea noastră fizică, 
Psalmii ne oferă o privire în sufletul nostru. Dacă simţim 
la fel ca şi psalmistul, când îşi exprimă dragostea pentru 
Dumnezeu, atunci ştim că relaţia noastră cu Dumnezeu 
este puternică. Pe de altă parte, s-ar putea să constatăm 
că Psalmul 130, care începe cu cuvintele „Din fundul 
adâncului, Te chem, Doamne!“, exprimă mai bine ceea ce 
simţim. Acesta este un psalm de lamentaţie tipic, reflec-
tând dezorientare în relaţia cu Domnul. Astfel de psalmi, 
cu o singură excepţie (Ps. 88), ne îndreaptă înapoi către 
Dumnezeu, încheindu-se fie cu exprimarea încrederii în 
El, fie cu un imn de laudă.

3. imagini ale lui dumnezeu

Creştinii sunt atraşi de Vechiul Testament şi datorită 
faptului că pe paginile acestuia îl întâlnim pe Dumnezeu. 
Dumnezeu Se revelează nu numai poporului Său din 
Vechiul Testament, dar şi nouă, celor care citim aceste 
relatări, după mai multe milenii. Primele două capitole 
ale Bibliei îl descriu pe Dumnezeu drept Creatorul cos-
mosului şi sursa vieţii omeneşti. După Căderea din Ge-
nesa  3, Dumnezeu Se arată sub diferite forme poporului 
Său ales, pentru a-l salva din necazuri, pentru a-l apă-
ra de pericole şi pentru a-i arăta care este voia Lui. Lui 
Avraam, Dumnezeu i S-a arătat printr-un fum ieşind ca 

3 Citat de Herbert Lockyer, „In Wonder of the Psalms“, în Christians 
Today, 2 martie 1984, p. 76.
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dintr-un cuptor şi prin flăcări (Gen. 15:17); Moise a văzut 
spatele lui Dumnezeu (Ex. 33:12–23); israeliţilor, în pus-
tie, Dumnezeu Şi-a făcut cunoscută prezenţa printr-un 
stâlp de foc şi un nor de fum. Acestea şi multe alte apari-
ţii (teofanii) îl pun pe cititor faţă în faţă cu un Dumnezeu 
al tainei, care Se descoperă poporului Său doar parţial 
(dar autentic).4

Dumnezeu a ales să Se reveleze în Vechiul Testament 
prin metaforă, care slujeşte aceluiaşi scop de a păstra 
taina Lui. Prin intermediul figurilor de stil, Dumnezeu Se 
arată poporului Său, dar, în acelaşi timp, Se şi ascunde. 
Prin natura ei, metafora comunică într-adevăr ceva, dar 
nu cu precizie. În ce fel este Dumnezeu ca un tată? Ca un 
războinic? Ca un păstor? Ca un soţ?

Observaţi că cele mai multe metafore referitoare la 
Dumnezeu pe care le întâlnim în Vechiul Testament sunt 
metafore ale relaţiei. Faptul că Dumnezeu este tată pre-
supune că noi suntem copii. Dacă Dumnezeu este un 
războinic, noi suntem ostaşi în armata Lui. Deoarece re-
laţiile sunt esenţiale pentru experienţa umană, metafore-
le Vechiului Testament ne atrag tocmai pentru că ne fac 
să ne înţelegem mai bine pe noi înşine.

4. călăuzire Pentru Viaţă 

Creştinii mai sunt atraşi de Vechiul Testament şi 
pentru că speră să găsească în el sfaturi cu privire la fe-
lul în care trebuie să-şi croiască drum prin viaţă. Această 
speranţă stă la baza creşterii interesului creştinilor faţă 
de Lege şi faţă de literatura sapienţială, în special faţă 
de cartea Proverbelor. Sperăm că vom găsi principii că-

4 Jeffrey J. Niehaus, God at Sinai, Zondervan, Grand Rapids, 1995.
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lăuzitoare pentru viaţă, care transcend lumea antică şi 
ne modelează atitudinile şi comportamentul. Unii cred 
chiar că Vechiul Testament merge dincolo de călăuzirea 
individuală şi oferă un model pentru societate, o bază a 
codurilor de legi pentru o naţiune care vrea să fie pe pla-
cul lui Dumnezeu astăzi.

5. context al nouluI testament

Cu cât petreci mai mult timp citind Noul Testament, 
cu atât îţi dai mai bine seama că, în mare măsură, izvo-
răşte din Vechiul Testament. Concluzia inevitabilă este 
că nimeni nu poate înţelege cu adevărat Noul Testament, 
fără să cunoască Vechiul Testament. 

De ce a trebuit să moară Isus? Ce vrea să spună Pavel 
prin afirmaţia că Isus este al doilea Adam (Rom. 5:12–
21)? Care este semnificaţia morţii lui Isus chiar înain-
te de sărbătoarea iudaică a Paştelui? De ce sunt atâtea 
imagini de război în cartea Apocalipsei? Aflarea răspun-
sului la aceste întrebări depinde în mare măsură de o 
cunoaştere amănunţită a Vechiului Testament. 

Obstacole în calea înţelegerii  
 Vechiului Testament

Aşadar, dintr-o multitudine de motive, creştinii citesc 
şi studiază cu râvnă Vechiul Testament. Atât naraţiunile, 
cât şi poezia Vechiului Testament nu doar ne fascinează, 
dar au şi potenţialul de a ne transforma viaţa. Ele pre-
gătesc calea pentru venirea Mântuitorului, Isus Hristos.

Însă trebuie să recunoaştem şi că interesul bisericii 
pentru Vechiul Testament este foarte selectiv. Creştinii 
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au probleme cu Vechiul Testament, deoarece descoperă 
că mari porţiuni din acesta sunt greu de înţeles şi au o 
relevanţă îndoielnică pentru viaţa lor. Ne este întotdeau-
na greu să ne disciplinăm şi să-l citim cu regularitate. 
Pastorii evită adesea să predice din Vechiul Testament, 
concentrându-se asupra mult mai relevantului Nou Tes-
tament.

Chiar şi când facem efortul de a citi Vechiul Testa-
ment, suntem adesea nedumeriţi de înţelesul acestuia. 
De ce abordăm cu atâta lipsă de pasiune această întin-
să parte a Cuvântului lui Dumnezeu? De ce ne este aşa 
de greu să-i înţelegem mesajul şi, poate cel mai grăitor 
dintre toate, să înţelegem ce implicaţii are pentru viaţa 
noastră? Îndrăznesc să sugerez că ambivalenţa comu-
nităţii creştine faţă de Vechiul Testament nu este doar 
rezultatul păcatului sau al necunoaşterii. Cauzele sunt 
mult mai diverse, de la cele de ordin practic, la cauze te-
ologice. Printre cauzele majore ale sentimentului de dis-
tanţare de Biblia ebraică amintim: (1) lungimea acesteia, 
(2) vechimea ei, (3) apartenenţa ei la o cultură străină şi 
(4) locul ei în istoria răscumpărătoare a lui Dumnezeu. 
Aceste patru caracteristici îl distanţează pe cititorul de la 
începutul mileniului III d.Hr. de Cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa cum a fost el revelat poporului Israel în vechime, îna-
inte de venirea lui Isus Hristos. 

1. lungimea şi diVersitatea

Cărţile mai voluminoase, chiar dacă sunt romane 
captivante, sunt mai greu de citit decât cele care au un 
număr mic de pagini. În timpul unei recente călătorii cu 
avionul, i-am auzit din întâmplare pe doi fani ai lui Tom 
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Clancy discutând despre noua lui carte, Ordine preziden‑
ţiale. Citiseră toate cărţile precedente despre aventurile 
lui Jack Ryan, eroul principal. Această ultimă carte era 
destul de interesantă, dar avea mai mult de o mie de pa-
gini, tipărite mărunt. Cei doi se străduiau din greu s-o 
citească până la capăt, dar erau hotărâţi să răzbească.

Vechiul Testament este o carte voluminoasă, care cu-
prinde 77% din Biblie. Este greu de parcurs nu doar din 
pricina lungimii lui, ci şi diversitatea scrierilor pe care 
le conţine constituie un obstacol semnificativ. Există 
diferenţe mari, de exemplu, între Exod şi Levitic. Palpi-
tanta istorie a eliberării israeliţilor din robia egipteană 
este întreruptă temporar, pentru a face loc unei discu-
ţii tehnice despre jertfe şi preoţi. Firul narativ al Bibliei 
este întrerupt adesea de legi, oracole profetice sau poezii 
lirice. Este deci o carte greu de citit din scoarţă în scoar-
ţă. În consecinţă, este dificil de înţeles ca întreg. Îl citim 
fragmentar, un psalm, de aici, un capitol de profeţie, de 
acolo.

Daţi-mi voie să folosesc acest prilej pentru a sugera 
că un obstacol frecvent în calea citirii unor părţi mai ex-
tinse din Vechiul Testament, lucru valabil, de altfel, şi 
pentru Noul Testament, îl reprezintă traducerea folosită. 
Celor mai multe traduceri ale Bibliei le lipseşte calitatea 
literară captivantă a originalului. Limbajul literal, preţios 
şi uneori arhaic, folosit de majoritatea traducerilor, nu 
reflectă forţa literară a povestirilor şi a poemelor ebraice 
originale. Ideea greşită că traducerea literală are o mai 
mare acurateţe sau că limbajul religios trebuie să sune 
ca limba scriitorilor clasici a dus la realizarea unor tra-
duceri anoste. Să nu mă înţelegeţi greşit, sunt convins 
că traducerile literale (cum sunt New American Standard 
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Bible şi New International Version) au un loc important 
în biserică şi în studiul biblic, la fel ca şi versiunile mai 
literare (cum sunt King James şi New Revised Standard). 
Trebuie să recunoaştem însă că ele împiedică citirea sis-
tematică a unor porţiuni mai întinse din Scriptură.

2. VechImea

Pe lângă faptul că este voluminoasă, Biblia ebraică 
este şi veche, cu siguranţă mult mai veche decât majori-
tatea cărţilor pe care le citim. E adevărat că Vechiul Tes-
tament nu este cea mai veche scriere care ne-a parvenit. 
Există importante lucrări religioase şi literare din Egipt, 
Mesopotamia şi Canaan, care preced cu câteva secole cea 
mai timpurie parte din Biblie. Cu toate acestea, vechimea 
Bibliei reprezintă o provocare pentru înţelegerea ei.

Uneori, uităm cât de departe suntem în timp de Ve-
chiul Testament, şi asta, pentru că mulţi am crescut 
cu o Biblie acasă. Avem astfel sentimentul că ea apar-
ţine vremii noastre, erei noastre, dar e greşit. Porţiuni-
le vechi-testamentare cele mai apropiate de noi în timp 
datează nu mai târziu de anul 400 î.Hr., aproape două 
milenii şi jumătate înainte de naşterea noastră. Aceste 
părţi cuprind lucrări postexilice, cum sunt 1 şi 2 Cronici, 
Ezra-Neemia, Hagai, Zaharia şi Maleahi.

Cea mai veche parte a Bibliei ebraice este considera-
bil mai veche decât lucrările postexilice. Conform Bibliei 
înseşi, Moise a fost prima persoană care a pus în scris 
revelaţia divină pentru posteritate. Dumnezeu S-a reve-
lat şi înainte de vremea lui Moise, dar Moise a fost primul 
care a consemnat revelaţia. Aici apare problema datării 
lui Moise. În mod tradiţional, cei mai mulţi teologi evan-
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ghelici au considerat că Scripturile (pasaje ca 1 Împ. 6:1 
ne dau un indiciu în această privinţă) indică secolul XV 
î.Hr. ca perioadă în care a trăit Moise. Dar dovezile ar pu-
tea fi interpretate în aşa fel încât să indice o perioadă mai 
târzie cu două secole.5 Acest aspect nu este important 
pentru scopul cărţii noastre; este clar că cele mai vechi 
părţi ale Vechiului Testament au fost scrise cu circa o 
mie de ani înaintea celor mai recente.

Pe lângă vechimea Vechiului Testament, ar trebui să 
fim conştienţi şi de lunga perioadă de timp pe parcursul 
căreia a fost scris. O mie de ani reprezintă o perioadă 
foarte, foarte mare. Trebuie să ţinem cont de această pe-
rioadă vastă de timp, atunci când citim diferite părţi din 
Vechiul Testament.

3. distanţa culturală

Cultura este greu de definit, deoarece originile, moti-
vaţiile şi dezvoltarea ei sunt fenomene deosebit de com-
plexe. Arta, muzica, stilul relaţional, atitudinea faţă de 
străini, îmbrăcămintea, formele de amuzament şi recre-
ere, toate sunt expresii culturale. La dificultatea definirii 
culturii se adaugă faptul că aceasta exprimă gustul so-
cietăţii în ansamblu, nu al indivizilor.

Dar, chiar dacă nu putem defini cu precizie cultura, 
recunoaştem intuitiv diferenţele culturale. Când ne ui-
tăm la o fotografie din anii ’60, zâmbim văzând coafurile, 
semnul păcii, tricourile cu motive circulare şi microbu-
zele Volkswagen în toate culorile. Când mergem la un 
muzeu cu exponate antice, avem parte de un şoc şi mai 

5 Pentru mai multe informaţii, vezi John J. Bimson, Redating the 
Exodus and Conquest, University of Sheffield Press, Sheffield, 
Anglia, 1978.
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mare. Arta, expresiile literare, relaţiile şi practica războ-
iului ni se par ciudate. Ne gândim că, dacă o maşină a 
timpului ne-ar duce înapoi, am avea impresia că întâl-
nim nişte extratereştri.

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu dat unui popor 
anume. Cuvântul, ca şi Fiul, s-a întrupat. Dumnezeu nu 
S-a revelat într-un mod transcultural (aceasta fiind, de 
fapt, o noţiune de neconceput). Poporul lui Dumnezeu a 
trăit într-o anumită cultură, iar Dumnezeu a binevoit să 
li Se adreseze, folosind convenţiile din vremea respectivă. 
Vedem asta cel mai clar în faptul că le-a vorbit în ebraică. 
Pentru ca noi să auzim astăzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
trebuie să înălţăm o punte peste prăpastia culturală, tra-
ducând ebraica în limba noastră. O asemenea sarcină 
necesită învăţarea convenţiilor lingvistice ale ebraicii şi 
strădania de a reda mesajul lui Dumnezeu într-o limbă 
modernă, care să reflecte intenţia Lui originală.

Dar nu numai limbajul este în discuţie. Imaginile care 
îl reprezintă pe Dumnezeu, ca aceea de păstor (o metafo-
ră regală în Orientul Apropiat antic), au fost inspirate de 
experienţa oamenilor care au trăit în perioada Vechiului 
Testament. Genuri sau specii literare, cum este struc-
tura de tratat a Deuteronomului, au apărut în Orientul 
Apropiat antic şi nu sunt uşor de recunoscut astăzi, pen-
tru că noi nu folosim astfel de forme.

Toate acestea vor să arate că distanţa dintre noi şi 
Vechiul Testament nu se datorează doar lungimii sau ve-
chimii acestuia; trebuie să luăm în considerare şi faptul 
că noi suntem oameni moderni (sau, dacă vreţi, post-
moderni), europeni, americani sau africani, care citim 
literatură semitică antică. Vom întâlni obiceiuri, forme 
literare şi instituţii care nu ne sunt familiare. Trebuie să 
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ţinem cont de factorul cultural atunci când încercăm să 
înţelegem textul şi să-l aplicăm la viaţa noastră. 

4. locul în istoria răscumPărării

Al patrulea motiv pentru care ne simţim departe de 
Vechiul Testament ar putea fi cel mai important. Pentru 
noi, creştinii, credinţa este, în mod justificat, axată pe 
Isus Hristos, care a murit pe cruce şi a înviat, ca să ne 
mântuiască de păcat. În El avem speranţa vieţii veşnice. 
Cel mai clar învăţăm despre Domnul Isus din paginile 
Noului Testament, nu din Vechiul Testament. Când citim 
Vechiul Testament, găsim o religie care ne lasă indife-
renţi. Citim despre preoţi, jertfe, sărbători, circumcizie, 
legi cu privire la hrană şi altele. Citim despre războaie 
sângeroase împotriva duşmanilor lui Israel şi întâlnim 
psalmi care îl imploră pe Dumnezeu să-i zdrobească de 
stâncă pe copiii duşmanilor. Când este vorba de lucrul 
cel mai important – istoria răscumpărării şi a mântuirii – 
cea mai mare parte a Vechiului Testament ni se pare ire-
levantă, în cel mai bun caz, şi ofensatoare, în cel mai rău 
caz. Adăugaţi toate acestea la obstacolele lungimii, ale 
vechimii şi ale distanţei culturale, şi rezultatul este că, 
practic, creştinii nu acordă la fel de mult timp Vechiului 
Testament pe cât acordă Noului Testament.
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Principii pentru o interpretare corectă  
a Vechiului Testament

Nu este o surpriză că ne lipseşte pasiunea când ne 
gândim la Vechiul Testament. Obstacole în calea înţe-
legerii şi a aplicării lui la viaţa noastră sunt din plin. 
Într-un cuvânt, ne simţim departe de Vechiul Testament. 
Provenind din vremea de dinaintea lui Isus, Mântuito-
rul nostru, ni se pare vechi şi străin nouă, din punct de 
vedere cultural. Paradoxal însă, primul pas spre o abor-
dare sănătoasă a Vechiului Testament este acceptarea 
totală a distanţei acestuia faţă de noi. Aproape sigur vom 
distorsiona mesajul pe care ni l-a dat Dumnezeu, dacă 
citim Vechiul Testament ca şi cum ar fi fost scris ieri. 
Îl vom aplica greşit la viaţa noastră şi a comunităţii în 
care trăim, dacă nu ţinem cont de discontinuitatea din-
tre israeliţi, care erau poporul lui Dumnezeu în Vechiul 
Testament, şi noi, creştinii, care trăim la începutul celui 
de-al treilea mileniu.

Recunoaşterea acestei distanţe creează o prăpastie 
între noi şi Vechiul Testament. Sarcina interpretului – şi 
oricine citeşte Biblia este interpret – este să construiască 
un pod care să lege textul antic de contextul nostru mo-
dern, ca să nu atenteze la integritatea originalului. Pro-
cesul despre care vorbim poartă numele tehnic de „her-
meneutică“. Prima parte a acestui cuvânt provine de la 
„Hermes“, zeul grec al cărui rol de bază era să transmită 
mesajul altor zei. Cu alte cuvinte, domeniul hermene–
uticii îl constituie comunicarea scrisă. 

Intenţia celei mai mari părţi a acestui capitol este 
aceea de a propune o hermeneutică de bază pentru stu-
dierea Vechiului Testament. Principiile pe care le vom 
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enunţa nu sunt legi rigide, care să fie aplicate la fel ori-
cărui text, ci sunt principii de care trebuie să ţinem cont 
atunci când citim şi studiem Vechiul Testament.

Principiul 1: Descoperirea sensului  
 intenţionat de autor

Începem cu o afirmare clară a scopului fundamental 
al studierii Vechiului Testament: descoperirea sensului 
intenţionat de autor. Este esenţial să înţelegem clar acest 
scop al interpretării, din cauza provocărilor la adresa lui, 
întâlnite atât în gândirea populară, cât şi în lucrările aca-
demice.

De multe ori, când am prezentat Evanghelia unui pri-
eten sau unei rude necreştine, am fost întâmpinat cu 
răspunsul: „Asta e interpretarea ta!“ Afirmaţia pare cât 
se poate de evidentă şi are aparenţa de a nu contrazice, 
aşa că mulţi oameni cred că pune capăt conversaţiei; mai 
trist, ea parează afirmaţiile pe care le face Evanghelia 
despre vieţile lor. Să vedem ce înseamnă această afirma-
ţie. Cei mai mulţi oameni sunt vag conştienţi că interpre-
tarea Bibliei este întrucâtva disputată. Ei ştiu că există 
diferite feluri de creştini; ştiu şi că necreştinii adoptă un 
mod total diferit de înţelegere a textului. Unii consideră 
că Biblia este text istoric, alţii cred că este parabolă, alţii 
cred că este mit, iar alţii cred că n-are nici un sens. Mai 
mult, deşi unii oameni sunt de acord că Genesa 1 rela-
tează un eveniment care a avut loc în spaţiu şi timp, au 
păreri diferite în privinţa celor şapte „zile“ ale Creaţiei, 
considerând că sunt fie perioade de timp de douăzeci şi 
patru de ore, fie lungi ere geologice, fie un termen fără 
nici o legătură cu cronologia. Ideea de bază, în aceste 


