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Interpretarea —
responsabilitate a
fiecãruia dintre noi

Aceastã secþiune a fost scrisã pentru cei cãrora le place sã studieze
Biblia ºi doresc sã ºtie dacã o fac corect. Fãrã îndoialã cã aþi auzit
spunîndu-se: „Fiecare interpreteazã Biblia în felul lui“, sau „Cele douã
lucruri asupra cãrora oamenii nu cad niciodatã de acord sînt religia ºi
politica“.

Dacã astfel de afirmaþii sînt adevãrate, atunci creºtinismul este
fãrã sens ºi Biblia nu are nimic sã ne spunã. Dacã cineva poate face ca
Biblia sã afirme ce vrea el, atunci ea nu-l poate influenþa. Este în
mîinile lui doar o armã pentru susþinerea propriilor idei. Biblia n-a fost
însã scrisã cu acest scop.

Cele mai multe cãrþi despre interpretarea Bibliei sînt destul de
voluminoase ºi sofisticate. Concepute pentru cei ce cunosc ebraica,
aramaica ºi greaca, limbile în care a fost scrisã Scriptura în original,
aceste cãrþi cautã sã trateze subiectul într-o manierã completã ºi
eruditã. De exemplu, ele conþin explicaþii detaliate ale alegoriilor,
comparaþiilor, metaforelor ºi ale altor elemente de limbaj, examineazã
curente teologice, cum ar fi influenþa neoortodoxiei asupra bisericii
sau efectul teologiei liberale în negarea supranaturalului.



Secþiunea I prezintã în termeni simpli regulile de bazã ale
interpretãrii Bibliei, constituind astfel un instrument util oricãrui
creºtin care vrea sã înþeleagã ºi sã aplice Scriptura.

Fiecare om îºi construieºte viaþa pornind de la anumite premise,
care diferã de la o situaþie la alta. De exemplu, dacã trebuie sã pleci cu
avionul în Japonia, trebuie sã te bazezi pe cel puþin patru lucruri:

1. Pilotul ºtie sã conducã avionul.
2. Avionul va ajunge în siguranþã la destinaþie.
3. Autoritãþile din Japonia îþi vor recunoaºte paºaportul.
4. Tu eºti capabil sã îndeplineºti scopul pentru care ai pornit la

drum.
ªi în studiul nostru despre legile sau regulile de interpretare a Bibliei
trebuie, de asemenea, sã pornim de la cîteva premise:

1. Biblia are deplinã autoritate.
2. Biblia conþine propriile sale legi de interpretare, care, înþelese

ºi aplicate corect, conduc la semnificaþia realã a textului.
3. Scopul de bazã al interpretãrii este sã descopere sensul

intenþionat de autor.
4. Adevãrul spiritual poate fi comunicat prin limbaj.

Aceste premise constituie baza principiilor expuse în secþiunea de faþã.
Unele sînt în acelaºi timp reguli ºi vor apãrea ca atare.

Importanþa lor este esenþialã în întreaga abordare a studiului
biblic. A studia, a înþelege ºi a ºti sã aplici corect Biblia este scopul
oricãrui creºtin conºtiincios. Înainte de a arãta cum anume este afectat
studiul Scripturii de cele patru premise ºi de principiile care decurg din
ele, trebuie sã menþionãm cã existã patru componente de bazã ale unui
studiu biblic corect, ºi anume:
� OBSERVAREA, care rãspunde la întrebarea: „Ce vãd?“ Cel

care studiazã Biblia abordeazã acum textul ca un detectiv. Nici un
detaliu nu este lipsit de importanþã, nici o piatrã nu este lãsatã
nerãsturnatã. Fiecare observaþie este notatã atent pentru a înþelege ºi a
putea compara rezultatele mai tîrziu.
� INTERPRETAREA, care rãspunde la întrebarea: „Ce

înseamnã aceasta?“ În cadrul ei, cel ce interpreteazã textul îl
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bombardeazã cu întrebãri precum: „Ce însemnau aceste detalii pentru
oamenii cãrora le-au fost date?“ / „De ce a spus autorul aceasta?“ /
„Care sînt implicaþiile?“ / „Care este ideea principalã pe care vrea sã o
comunice?“
� CORELAREA, care rãspunde la întrebarea: „Cum se

raporteazã aceasta la restul Bibliei?“ Cine studiazã Biblia trebuie sã
facã mai mult decît sã analizeze cîteva pasaje disparate. Trebuie sã-ºi
coreleze studiul cu tot ce mai spune Biblia despre acel subiect. O
înþelegere corectã a Bibliei þine cont de tot ce spune Biblia despre
fiecare subiect tratat.
� APLICAREA, care rãspunde la întrebarea: „Ce înseamnã

aceasta pentru mine?“ Ea este obiectivul celorlalþi trei paºi. Un expert
în domeniu conchidea: „Observarea ºi interpretarea fãrã aplicare
înseamnã eºec“. Biblia este rostirea lui Dumnezeu. Cuvîntul Sãu
aºteaptã un rãspuns, iar rãspunsul trebuie sã fie nimic mai puþin decît
ascultare faþã de voinþa revelatã a lui Dumnezeu.

(O dezvoltare a fiecãreia din pãrþile prezentate mai sus poate fi
gãsitã în SECÞIUNEA III, Cum sã-þi perfecþionezi deprinderile de

studiu biblic.)
Cele patru pãrþi ale studiului biblic se ghideazã dupã principiile de

bazã ale interpretãrii. Psalmistul spunea: „Te caut din toatã inima mea,
nu mã lãsa sã mã abat de la poruncile Tale. Strîng Cuvîntul Tãu în
inima mea, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta“ (Psalmul 119:10-11).
Cuvintele lui sînt ecoul inimii tuturor creºtinilor devotaþi, al cãror ideal
este sã se umple de Cuvîntul lui Dumnezeu în aºa mãsurã încît sã
înceapã sã gîndeascã ºi sã acþioneze asemenea Lui. Ca sã ajungã aici,
ei trebuie sã-ºi însuºeascã aceste principii fundamentale, pentru ca ele
sã devinã parte componentã a studiului lor din Scripturã.

Regulile de interpretare se împart în patru categorii: generale,
gramaticale, istorice ºi teologice.

Principiile generale de interpretare (Capitolul 2) sînt principii
care se ocupã de problema interpretãrii în ansamblul ei. Ele sînt
universale în conþinut, nefiind supuse unor consideraþii speciale, cum
este cazul celorlalte trei grupe.
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Principiile gramaticale de interpretare (Capitolul 3) sînt principii
care vizeazã textul propriu-zis. Ele dau regulile fundamentale pentru
înþelegerea cuvintelor ºi propoziþiilor din pasajul studiat.

Principiile istorice de interpretare (Capitolul 4) sînt principii care
trateazã cadrul sau contextul în care au fost scrise cãrþile Bibliei.
Condiþiile politice, economice ºi culturale au un rol important în
aspectul istoric al studiului tãu din Cuvîntul lui Dumnezeu.

Principiile teologice de interpretare (Capitolul 5) sînt principii
care se ocupã de formarea unei doctrine creºtine. Ele sînt în mod
necesar reguli de ansamblu, deoarece doctrina trebuie sã þinã cont de
tot ceea ce spune Biblia despre un subiect dat. Deºi sînt mai complexe,
importanþa lor este mare, jucînd un rol esenþial în modelarea acelui
ansamblu de credinþe numit convingeri personale.
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