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INTRODUCERE 
 

Una dintre problemele cititorului neexersat în studiul cărţilor de teologie 
e legată de faptul că, fiind în general voluminoase, sunt greu de digerat. Aproape 
garantat, ajuns la jumătatea lor, el va abandona lectura. Pe de altă parte, pentru 
a onora Cuvântul lui Dumnezeu şi a explica doctrinele Bibliei clar, teologii trebuie 
să se exprime în cuvinte mai multe. De aceea, cred că apare ca o necesitate 
pentru oamenii grăbiţi de azi apariţia unor lucrări de întindere mică, dar de mare 
sinteză, care să-i pregătească pentru unele mai dificile. Putem ilustra acest lucru, 
folosindu-ne de exemplul automobilului, care înainte de a ajunge în viteza a 
cincea, trebuie să demareze mai întâi cu prima viteza, şi apoi celelalte. Rolul 
acestei broşuri este, deci, de a-l ajuta pe cititor să exploreze în mod adecvat 
interpretarea textelor Bibliei. 

Iată un exemplu. Autorii lucrării “Biblia ca literatură”1 spun în prefaţă că 
au încercat să scrie “nu doar o simplă carte în plus despre cum să cunoaştem 
Biblia.” Şi au reuşit. Într-adevăr, volumul ne prezintă destul de accesibil 
importanţa genurilor literare ale Scripturii. Însă, aşa cum am arătat mai sus, ca 
orice tratat teologic, “Biblia ca literatură” este destul de amplă. Chiar dacă va 
parcurge cu atenţie conţinutului ei, cititorul neavizat va întâmpina dificutăţi în 
aplicarea  practică şi imediată a informaţiilor asimilate. De aceea, în urma unui 
îndemn lăuntric, propun o broşură simplă care să prezinte metoda fundamentală 
de interpretare a textului scripturistic, valabilă de altfel şi pentru alt gen de 
texte. În felul acesta, indiferent de nivelul de educaţie al celui ce va citi această 
carte, se vor putea găsi răspunsuri la multe întrebări legate de versetele grele din 
Biblie, folosind principiul expus în conţinutul ei.   

Un alt scop al acestei scrieri este de a familiariza  potenţialul cititor, de a-
l pune în legătură  cu  tratatele  teologice privitoare la   interpretarea corectă a 
Cuvântului lui Dumnezeu. 
 Nădăjduiesc că toţi cititorii sinceri vor primi cu bunăvoinţă conţinutul 
acestei scrieri.  Cu această ocazie, îmi manifest gratitudinea în primul rând faţă 
de Dumnezeu, pentru privilegiul de a scrie aceste lucruri. Mulţumesc Bisericii 
baptiste “Cuvântul Adevărului” pentru rugăciunile şi sugestiile făcute, iar soţiei 
mele, Luminitza, pentru încurajare şi susţinere. Nu uit să amintesc în acest sens  
şi contribuţia altor două persoane, fără de care volumul de faţă nu ar fi avut 
aspectul cuvenit. Este vorba de Daniel Coteanu, căruia  îi datorez redactarea şi 
remarcile preţioase,  şi de Rodica Sagaidac, responsabilă de acurateţea stilistică a 
exprimării. 
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CAPITOLUL 1 

 

 

PREZENTAREA PRINCIPIULUI  
“DE LA GENERAL LA PARTICULAR” 

DE LA COMPLEX LA SIMPLU  
SAU DE LA MARE LA MIC 

 
 

1. În ce constă principiul “de la general la particular”? 
2. Cine a inventat acest principiu? 
3. Unde se aplică acest principiu?  
4. Este acest principiu aplicabil şi interpretării Bibliei?  
5. Ce se întâmplă când se ignoră acest principiu? 
 
 

1.  În ce constă principiul “de la general la particular”? 
 

 Priviţi poza de mai jos. Ea este o parte dintr-o imagine mai mare. Nu daţi 
pagina înainte de a o analiza. 

 

 
 

 Încercaţi să determinaţi ce reprezintă această imagine. La ce vă duce 
gândul când o priviţi. Rămâneţi la o variantă  de răspuns şi apoi verificaţi cu ce 
urmează pe pagina cealaltă. 
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 Desigur, nu v-aţi fi gândit că imaginea respectivă reprezintă chiar o parte 
din botul acestui avion. În acest fel am ilustrat foarte practic ce înseamnă să 
analizezi un lucru fără a ţine seama de cadrul general în care se află. De aici 
decurge un principiu universal şi anume, principiul de la general la particular. 
Aşadar, principiul de la general la particular presupune cunoaşterea, ţinând 
seama de contextul sau cadrul mai larg în care este plasat un anumit obiect. 
 

2.  Cine a inventat acest princpiu? 
 
Acest principiu a fost creat de Dumnezeu. Biblia începe cu versetul: „La 

început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul ” (Gen. 1:1). Aici,  Dumnezeu 
este prezentat ca infinit şi atotputernic, dar şi ca autor al creaţiei.  Abia după ce 
universul şi pământul sunt finalizate, este creat şi omul. Dumnezeu nu a creat 
fiinţa umană suspendată în nimic, pentru ca apoi să se ocupe de univers şi 
pământ. El creează mai întâi cadrul sau contextul în care urma să fie pusă 
aceasta, apoi o aşează acolo. Felul în care a lucrat Dumnezeu este de la general 
la particular, adică de la univers la om. În consecinţă, procesul cunoaşterii 
urmează aceeaşi cale: de la cunoaşterea cadrului sau contextului în care se 
găseşte lucrul pe care îl studiem, la cunoaşterea lucrului pe care îl studiem.  

Ceea ce-mi propun să prezint în acest studiu nu se va ocupa de 
banalităţile cotidiene. Nu orice vedem în jurul nostru face obiectul unui proces 
de cunoaştere. De cele mai multe ori constatăm că lucrurile există în jurul nostru 
şi ne mulţumim cu atât. În ce priveşte Scriptura, Domnul Hristos ne spune să o 
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cercetăm. Unii doar  constată că au Biblia în casă, alţii că are foarte multe pagini, 
o categorie distinctă de cititori însă interpretează aşa cum consideră ei 
conţinutul Scripturii, neţinând seama de contextul versetelor sau al cărţilor 
componente.  
 

3.  Unde se aplică acest principiu?  
  
Acest principiu se aplică în cunoaşterea temeinică, fie ştiinţifică, fie de altă 
natură. Noi suntem creaţi cu scopul avansării în orice domeniu al ei în acest  fel, 
de la general la particular sau de la mare la mic. Altfel spus, noi suntem creaţi ca 
să examinăm un lucru în contextul lui. Interpretarea în context se aplică în 
analiza oricărui text şi a oricărei cărţi. Să nu uităm: este o diferenţă între a 
constata că un lucru există şi a cunoaşte acel lucru în contextul lui. Dacă nu se 
practică cunoaşterea de la general la particular, există riscul de a se trage 
concluzii greşite.  
  
 Exemple:  
a. Oamenii de rând îşi tratează simptomele unei boli cu medicaţia disponibilă 
şi, uneori, situaţia se rezolvă. În schimb, medicii fac o evaluare generală şi 
tratează nu numai simptomele, ci şi cauza bolii. Noi vedem organul 
respectiv ca funcţionând de unul singur, medicii însă văd organul bolnav ca 
parte dintr-un context mai larg, care este întregul corp. Ei merg chiar mai 
departe şi ţin seama şi de mediul în care trăieşte omul respectiv. Biblia 
prezintă pe credinciosul individual în 1 Cor. 12:12 ca făcând parte dintr-un 
trup spiritual. Pentru ca respectivul credincios să se manifeste potrivit la 
nivel individual, trebuie să ştie, în primul rând, contextul mai larg, şi anume, 
că este parte din trupul spiritual, Biserica. Deci Pavel foloseşte adesea 
principul de la mare la mic sau de la general la partricular. 

b. Dacă un amator are în faţă un circuit, în care, în mod clar, se vede o piesă 
arsă, va schimba acea piesă fără prea multe ezitări. Un profesionist va evalua 
întâi circuitul, pentru a înţelege de ce s-a ars piesa şi abia după ce va avea 
certitudinea că nu mai există cauza care a dus la arderea ei, o va schimba. 

c. În arheologie, dacă se găseşte un obiect antic într-o anumită regiune, se 
obţin imediat aprobări, zona este delimitată şi începe o campanie 
arheologică de săpături cu scopul de a se înţelege cadrul în care acel obiect a 
existat (datare, alte obiecte aparţinând aceleiaşi epoci, culturi etc.) 

 
 



 8 

4. Este acest principiu aplicabil şi interpretării Bibliei?  
  
Biblia are un mesaj direct şi simplu pentru necredincioşi, când îi cheamă 

la pocăinţă. La fel, când este vorba de cei de curând întorşi la Dumnezeu, ne 
vorbeşte simplu şi clar despre necesitatea trăirii unei vieţi sfinte. Totuşi, atunci 
când credincioşii încep să crească spiritual, ei îşi dau seama că au nevoie de 
„hrană tare”, ceea ce presupune o interpretare corectă a Scripturii (Evrei 5:14).  
 Unii credincioşi, ca să evite hrana tare spirituală, folosesc următorul 
slogan: „Biblia este o carte simplă pe care o înţeleg şi copii”. Aşa că ei vor să 
rămână copii în credinţă.  
 Alţi creştini, folosesc acest slogan pentru a-şi scuza lenevia spirituală. Ei 
nu vor să se angajeze în studierea sistematică a textului biblic şi nu doresc să 
crească spiritual. Au uitat ce spune Domnul Hristos: „cercetaţi Scripturile!”. 
Probabil că aceştia nu ştiu că Domnul Hristos, în ce priveşte umanitatea Lui, 
creştea în înţelepciune şi era plăcut atât oamenilor, cât şi lui Dumnezeu. (Luca : 
2:52).  
 Pavel, ca şi ceilalţi apostoli, pun accent  în epistolele lor pe ideea de 
maturizare a credinciosului. Aceasta  presupune hrănirea sufletului cu lucruri ce 
ţin de „hrana tare” spirituală, care se referă la versetele greu accesibile la prima 
citire. Abia  atunci ne dăm seama că trebuie să ştim cum să interpretăm pasaje 
mai complicate din Biblie. În acest scop ne va fi util principiul supus atenţiei 
noastre: de la general la particular. 
 Când interpretăm un verset sau un pasaj din Scriptură, trebuie să 
cunoaştem anumite lucruri ce ţin de contextul cărţii din care acesta face parte.  

 
Exemple: 

 a. Domnul Hristos însuşi, atunci când face o recapitulare cu privire la persoana 
şi lucrarea Sa, foloseşte acelaşi principiu în discuţia cu ucenicii care mergeau 
spre Emaus. El începe cu Moise şi toţi proorocii, descriind cadrul larg al 
Scripturii în care aceştia preziceau suferinţele şi gloria de care avea să aibă 
parte. Vechiul Testament este contextul care ne arată cum trebuiau înţelese 
suferinţele Lui. Majoritatea ereziilor ridicate împotriva acestora au ocolit 
contextul profetic al Vechiului Testament. Chiar everii din secolul I, neţinând 
seama de profeţii, s-au poticnit de faptul că Mesia trebuia să sufere şi să 
moară. De fapt, aceasta era şi problema celor doi ucenici de pe drumul spre 
Emaus. Domnul Hristos rezolvă nedumerirea lor, arătându-le contextul 
Vechiului Testament. 

 



 9 

b. Evanghelistul Matei, înainte de a vorbi despre naşterea Domnului Hristos din 
fecioara Maria, prezintă arborele genealogic al lui Hristos, în care arată că El 
este născut din familia lui David. Arborele genealogic din această Evanghelie 
reprezintă cadrul mai larg care dovedeşte mesianismul lui Hristos, în special 
pentru cititorii evrei. 

c. Cartea Daniel ne spune că în anul al III-lea al domniei lui Ioiachim  împăratul 
Babilonului a venit şi a  cucerit Ierusalimul. Mai departe, ni se arată că 
printre prizonieri se afla şi Daniel cu cei trei prieteni ai săi. Ei ajung robi în 
acest centru al lumii antice, unde Dumnezeu îi ridică în funcţii mari. Toate 
aceste detalii creează cadrul istoric, care ne ajută  să plasăm în timp acest 
eveniment. Dumnezeu lucrează în istorie,iar noi astăzi avem o înţelegere mai 
bună datorită îmbinării cunoştinţelor din acest domeniu cu cele ale Scripturii. 
Biblia nu ne oferă toate detaliile, de aceea lecţia de istorie trebuie s-o facem 
noi, individual, studiind cultura şi civilizaţia antică referitoare la Israel şi la 
ţările învecinate. 

 

5.  Ce se întâmplă când se ignoră acest principiu? 
  
În decursul istoriei, oameni de diferite orientări au motivat acţiunile lor 

greşite sau chiar grave cu versete din Biblie. Aceste lucruri s-au întâmplat, pentru 
că acei indivizi şi-au permis să folosească versetele în afara contextului lor.  
 „ Ei şi-au justificat credinţa cu câteva afirmaţii profetice din Biblie, scoase 
din context, şi astfel au amăgit întreg poporul că mântuirea Israelului promisă de 
Dumnezeu nu va întârzia să vină”. Acest paragraf este din revista „ Ştiri din 
Israel”, ediţia februarie 2004. În articolul menţionat este descris felul în care 
poporul Israel a fost indus în eroare de liderii lui, instigându-l la răscoală, în urma 
interpretării în afara contextului a unor pasaje din Scriptură. Consecinţa acestei 
manipulări a fost masacrarea multor evrei de către romani în anul 70 d. Hr. 
 Multe confuzii şi erori în înţelegerea Scripturii apar din cauza ignorării 
principiului „de la general la particular.”  Când acesta este ignorat, rezultă o 
interpretare a versetului sau a pasajului în afara contextului. Sectele, în mod 
special, nu ţin cont de interpretarea versetelor în acest fel, ceea ce le-a făcut să-
şi fundamenteze convingerile pe o doctrină falsă. Aceeşi manieră de abordare o 
întâlnim însă şi printre evanghelici, care refuză abordarea textului biblic aşa cum 
a fost lăsat el, în acord cu gândirea lui Dumnezeu. Iata câteva greşeli de 
interpretare, specifice lor: 
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 Exemple: 
 

a. Evrei 10:26 „Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa 
adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate.”  
Unii aşa-zişi credincioşi, atunci când citesc acest pasaj, spun că nu mai 
există iertare pentru ei, deoarece au păcătuit cu voia şi, în consecinţă, 
abandonează viaţa de credinţă. Alţii spun că aceasta este o dovadă a 
faptului că mântuirea se poate pierde, uitând că nu este persoană 
credincioasă pe pământ (în afară de Hristos) care să nu fi păcătuit cu 
voia. Dacă am accepta argumentul celor care susţin că mântuirea se 
poate pierde, înseamnă că în cer va fi doar Domnul Hristos, pentru că 
fiecare dintre noi, după întoarcerea la Dumnezeu, am păcătuit în mod 
deliberat. Acest verset, luat în afara contextului, garantează că toţi 
credincioşii vor merge în iad. Dar acelaşi verset, interpretat în context, 
spune de fapt altceva. Rog cititorul să citească mai departe, fiindcă 
următoarele capitole vor aborda şi aceste texte dificile. 

 
b. Matei 5:29-30 „ Şi dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l 
şi aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din membrele 
tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Şi dacă mâna ta cea dreaptă 
te face să cazi în păcat, tai-o şi arunc-o de la tine, căci este spre folosul tău să 
piară unul din mădularele tale si să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.”  

 
În acord cu aceste învăţături, luate în afara contextului, toţi creştinii 
autentici ar trebui să fie ciungi şi chiori. Dacă cineva argumenteză că 
ochiul nu l-a făcut niciodată să cadă în păcat, minte! Atât cât se ştie, nu 
au existat cazuri de automutilare din cauza acestor texte în toată istoria 
Bisericii şi nici în timpul Domnului Isus. 
  

  Numai ţinând cont de aceste adevăruri cu caracter general, putem trata 
interpretările eronate ale textelor biblice, pe care le supunem atenţiei cititorului 
în continuare. 
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CAPITOLUL 2 

                         

INTERPRETĂRI ERONATE ALE UNOR  
TEXTE DIFICILE DIN BIBLIE 

 

 În acest capitol, mai scurt, enumăr câteva versete din Biblie care au un 
anumit grad de dificultate. Din cauza lipsei de informaţii ce ţine de contextul 
cărţilor Scripturii, acestea, şi altele ca ele ,au fost interpretate atât în defavoarea 
adevărului, cât şi a vieţii credincioşilor.  
 
1. Matei 16:28 “Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor 
gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăţia Sa.” 
Acest verset este interpretat ca şi când unii din timpul Domnului Hristos nu 
au murit niciodată şi trăiesc încă, nu se ştie unde, aşteptând venirea Lui.  

 
2. Matei 25:1-13 „Atunci împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare 
care şi-au luat candelele şi au iesit să-şi întâmpine mirele. Şi cinci dintre ele 
erau înţelepte şi cinci nechibzuite. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, 
n-au luat cu ele untdelemn; Dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au 
luat şi untdelemn în vase. Fiindca mirele zăbovea, au aţipit toate şi au 
adormit. Şi la miezul nopţii s-a auzit o strigare: Iată, mirele vine, ieşiţi-i în 
întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit 
candelele. Şi cele nechibzuite au zis celor înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul 
vostru, căci ni se sting candelele. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, 
ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei 
care vând untdelemn şi cumpăraţi-vă. Şi pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn a venit mirele; cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa a 
fost încuiată. Şi mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: Doamne, 
Doamne, deschide-ne! Dar el a răspuns şi a zis: Adevărat vă spun că nu vă 
cunosc! De aceea, vegheaţi, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care vine Fiul 
omului.” 
În înţelegerea multor evanghelici cele zece fecioare reprezintă Biserica. 
Aşadar, conform acestei pilde, cele cinci fecioare neînţelepte rămân în afara 
nunţii, adică în afara împărăţiei lui Dumnezeu. Concluzia care se trage de aici 
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este că la răpire o parte din Biserică va rămâne pentru judecată, fără să fie 
mântuită. 

 
3. 1 Ioan 3:6 „Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a 
văzut, nici nu L-a cunoscut.” 
Textul de faţă este tratat în felul următor: Credincioşii nu mai păcătuiesc, ei 
doar greşesc, iar greşeala nu este păcat, spun ei. Alţii, spun că cei credincioşi 
sunt perfecţi sau că vor ajunge la perfecţiune şi nu vor mai păcătui. Anumiţi 
fraţi îi avertizează pe tineri că nu vor merge în cer dacă nu vor atinge starea 
de a fi fără păcat. Promotorii acestor idei ştiu bine că încă mai păcătuiesc în 
viaţa personală, chiar dacă în viaţa publică, după ani îndelungi de experienţă, 
reuşesc să-şi controleze reacţiile. Vom vedea care este interpretarea corectă 
a acestui verset în capitolul următor. 

 
4. Apocalipsa 7:4 “Şi am auzit numărul celor care fuseseră pecetluiţi: o sută 
patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile copiilor lui Israel.”  
Acest număr din verset este interpretat de Martorii lui Iehova ca 
reprezentând elita organizaţiei lor. Adventiştii spun că cei 144.000 alcătuiesc 
biserica adventistă, cei mai mulţi însă pur şi simplu nu ştiu semnificaţia 
acestei cifre şi sunt uşor prinşi de cele două teorii arătate mai sus. 

 
5. 2 Împăraţi 2:9 „Şi după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ţi fac 
mai înainte de a fi răpit de la tine. Şi Elisei a zis: Lasă, te rog, să vină peste 
mine o îndoită măsură a Duhului tău!” 
Aici, Elisei ar putea fi acuzat de lipsă de smerenie.  

 
6. Coloseni 1:15 „El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi-născut din 
toată creaţia;” 
Acest verset, argumentează Martorii lui Iehova, ne arată că Domnul Hristos 
este o Fiinţă creată, şi deci nu este Dumnezeu. Mulţi creştini nici măcar nu 
dau atenţie acestui detaliu, în timp ce alţii, în subconştient, acceptă erezia 
Martorilor lui Iehova. 

 
7. Matei 13:31-32 „Isus le-a pus înainte o altă parabolă şi le-a zis: Împărăţia 

cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a 
semănat în ogorul său. Grăuntele acesta, în adevăr, este mai mic decât toate 
seminţele, dar când creşte este mai mare decât ierburile şi se face un copac, 
aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.” 
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A greşit Domnul Hristos afirmând că cea mai mică sămânţă este cea de 
muştar? 

 
8. Romani 14:14 „Ştiu, şi sunt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este 
necurat în sine; dar pentru cel care socoteşte totul necurat, pentru el sunt 
necurate.” 
Unii oameni sunt tentaţi să extindă acest verset, aplicându-l la majoritatea 
aspectelor vieţii, ceea ce face din el un pretext pentru a păcătui. Desigur, nu 
cred că oamenii credincioşi fac acest lucru. 

 
9. Marcu 2:1-12 v.4 „Şi fiindcă nu puteau să ajungă pâna la El din cauza 
mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era El şi, după ce l-au spart, au 
coborât patul în care zăcea cel paralizat.” 
Pasajul pune în dificultate pe mulţi cititori care îşi imaginează ce dificilă este 
desfacerea unui acoperiş, inclusiv spargerea tavanului, pentru a coborî o 
targă pe care zace un om culcat. 

 
10. Ioan 13:23 “Unul dintre ucenicii Lui, cel pe care-l iubea Isus, stătea la masă 
culcat pe pieptul lui Isus.” 
Pentru unii cititori acest gest pare ireverenţios, mai ales că stând pe scaun 
este greu să-ţi pui capul pe pieptul celuilalt. 

 
11. 1Cor. 7:17 “Dar fiecare să trăiască aşa cum i-a împărţit Dumnezeu şi aşa cum 

l-a chemat Domnul.Şi astfel poruncesc eu în toate bisericile.” 
Versetul a avut o mare vogă în trecut printre fraţii mai simpli, care nu aveau 
dorinţa să progreseze în viaţă. Se spunea, de pildă, în diferite Biserici că a fi 
strungar înseamnă să-ţi păstrezi aceeaşi meserie sau dacă erai locuitor al 
unui sat,  trebuia să stai acolo pentru totdeauna. 

 
12. Luca 10:4 “Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă nici încălţăminte, şi pe 
drum să nu salutaţi pe nimeni.” 
Oare în acest verset Domnul Hristos ne învaţă să nu fim politicoşi şi să nu 
dăm ziua bună? 

 
13. Daniel 5:7 “Regele a strigat în gura mare să i se aducă astrologi, caldei şi 
ghicitori. Apoi regele a luat cuvântul şi a zis înţelepţilor Babilonului: Cine va 
citi scrierea aceasta şi mi-o va interpreta, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta 
un lănţişor la gât şi va avea locul al treilea în conducerea împărăţiei.” 
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De ce i s-a spus lui Daniel că va primi al treilea loc în împărăţie, şi nu al 
doilea? 

  
       În următorul capitol vom detalia principiul „De la general la particular”. 
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CAPITOLUL 3 

 

EXPUNEREA PE LARG A PRINCIPIULUI  
“DE LA GENERAL LA PARTICULAR” 

 
 

 Au vreun rol cultura şi civilizaţia antică în interpretarea corectă a Bibliei? 

 Ce obiceiuri aveau oamenii pe vremea Domnului Hristos? Dar cei din timpul 
Vechiului Testament? 

 Cum se îmbrăcau ei? 

 Ce limbă vorbeau? 

 Cum erau construite casele? 

 Cum îşi câştigau existenţa? 
 

Citind Biblia, ne dăm seama că oamenii din antichitate aveau aceleaşi 
probleme ca şi noi, dar obiceiurile, vestimentaţia, limbajul, arhitectura sau 
ocupaţiile erau diferite. Spre exemplu, îmbrăcămintea era, în general, lungă. Atât 
hainele bărbaţilor, cât şi ale femeilor arătau ca nişte cămăşi largi, care ajungeau 
până la glezne. O altă diferenţă o semnalăm în modul în care erau construite 
casele; acestea nu aveau pod. În ceea ce priveşte limba vorbita de evrei în timpul 
Vechiului Testament, trebuie să spunem că specifică acelor timpuri era ebraica şi 
aramaica. În perioada scrierii Noului Testament în Imperiul Roman se vorbea 
latina şi greaca. Latina, cum ştim, era limba oficială în întregul Imperiu Roman, 
iar  greaca era limba folosită pentru comerţ sau viaţa cotidiană.  
Când Dumnezeu vorbea mulţimilor prin autorii Bibliei, El se adresa, în 

primul rând, oamenilor de atunci. Se ţinea seama de  cultura vremii. Un exemplu 
este David, despre care Cuvântul spune că a slujit generaţiei lui în acord cu voia 
lui Dumnezeu (Fapte 13:36).    

El s-a angajat în primul rând faţă de oamenii din epoca lui şi li s-a făcut 
înţeles  prin psalmii pe care i-a scris. Însă David, fiind profet, scrie lucruri şi 
pentru generaţiile de după el (fie evrei, fie neamuri). La fel, şi Domnul Hristos are 
un mesaj în primul rând pentru Israelul secolului I („a venit la ai Săi...” Ioan 1:11), 
dar la fel de adevărat şi pentru cei care au urmat după El. Deci, Biblia are un 
mesaj atât pentru cei de atunci cât şi pentru cei de acum. Cei de acum însă, 
pentru a-l înţelege deplin, trebuie să ţină seama de cultura celor de atunci (din 
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timpurile biblice). Cartea Sfântă te invită în mod indirect să faci o călătorie înapoi 
în timp şi să înţelegi atât civilizaţia secolului I, cât şi pe cea antică, ca să poţi 
pricepe corect mesajul ei. Evangheliile sunt pline de pilde şi întâmplări care 
surprind viaţa specifică a vremurilor în care se trăia. Iată câteva exemple: 
 De ce Domnul Hristos le spunea celor din timpurile Lui „Şi oricine te va 
sili să mergi cu el o milă, mergi cu el două” ? (Matei 5:41) Cine putea oare să îi 
forţeze pe evrei să parcurgă o milă cu ei şi de ce? În nici un caz evreii nu puteau 
să facă aşa ceva. Domnul Hristos se referea la trupele de ocupaţie care se aflau 
pe teritoriul Palestinei atunci, mai exact la legea impusă de romani pe teritoriile 
cucerite de ei, lege care presupunea că orice ofiţer sau soldat aparţinând acestei 
puteri putea cere unui om aflat sub dominaţie anumite lucruri care trebuiau 
executate întocmai.  Astfel, un soldat roman care transporta o sarcină, avea 
dreptul să silească pe orice evreu să îi ducă greutatea o milă (adică 1,6 km). 
Domnul Hristos îi sfătuieşte pe conaţionali s-o ducă două mile, arătând că fac 
aceasta din dragoste pentru duşmani, nu din obligaţie. 

În pilda semănătorului, Domnul Hristos vorbeşte despre patru feluri de 
pământ, care simbolizează patru feluri în care oamenii reacţionează la auzirea 
Cuvântului. Să ne oprim la pământul stâncos şi la cel plin de spini. De ce foloseşte 
Domnul Hristos aceste exemple? Deoarece în Palestina erau des întâlnite. Şi 
astăzi, în Israel pot fi văzute foarte multe pietre rămase de la amenajarea 
terenului agricol. De asemenea, clima subtropical - deşertică face ca spinii să fie 
destul de răspândiţi. Ei formau bălăriile Palestinei. Aşadar, Domnul Hristos 
foloseşte exemple specifice Palestinei când zugrăveşte diferite tipuri de oameni. 
În contrast cu Israelul, Egiptul, ţara vecină, are parte de condiţii excelente. O 
parte din valea Nilului este imensă, plană şi propice îndeletnicirii cu agricultura. 
Dacă  Domnul Hristos ar fi avut lucrarea în Egipt, Şi-ar fi ilustrat pilda cu tipurile 
de sol specifice Egiptului. Dar lucrarea Lui a fost printre ai Săi, în Palestina. Iată 
de ce pildele sale trimit la Palestina secolului I. 

Pavel, la rândul său, fiind educat în cultura greacă, dar şi ebraică, când scria 
epistolele, folosea exemple din amândouă. Şi autorii Vechiului Testament descriu 
obiceiuri vechi de 2000 – 3000 de ani.  

Ce ne spun toate acestea? Cu riscul de a mă repeta, vreau să afirm că  
Dumnezeu a vrut ca Biblia să se adreseze în primul rând generaţiilor acelor 
vremuri. Aceasta însă nu înseamnă că acelaşi masaj nu este valabil şi pentru noi. 
Nouă însă ni se cere, în plus, sa înţelegem lucrurile în contextul lor. Avem la 
dispoziţie informaţii provenind din cărţi, descoperiri arheologice, programe 
documentare de pe canale TV precum Discovery, National Geographic, care ne 
ajută să cunoaştem cultura şi civilizaţia vremurilor biblice, să ne clarificăm 
înţelesul anumitor pasaje dificile din Sfânta Scriptură. ( Recomand Discovery  şi 
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National Geographic nu pentru că ar difuza emisiuni corecte din punct de vedere 
teologic, ci ca ocazii de a înţelege cultura antică). Pentru cititorii de limba 
româna o lucrare de excepţie care tratează  cadrul general al carţior Bibliei şi 
civilizaţia vremurilor de atunci o reprezintă studiul din „Biblia cu explicaţii” 
scris de Daniel Brânzei. 

 
În acord cu cele relatate până aici, putem stabili următoarele tipuri de 

contexte ale cărţilor Bibliei:  
 

Contextul spiritual descrie relaţia cu Dumnezeu a lui Israel sau a 
Bisericii, starea lăuntrică a omului sau activitatea Celui Rău în viaţa lui. 
 
Contextul istoric descrie tipul de guvernare din Israel sau al societăţii în 
care se găseşte Biserica, dar  şi relaţia lui Israel cu ţările vecine, sau 
expansiunea imperiilor care i-au afectat integritatea teritorială. 
 
Contextul social descrie organizarea vieţii sociale a lui Israel sau a 
Bisericii  şi a popoarelor din jurul poporului ales. 
 
Contextul cultural descrie cultura popoarelor din jurul lui Israel sau din 
imperiile cu care acesta a avut de-a face şi cultura popoarelor în care s-
a extins Biserica. 
 
Contextul religios descrie practicarea credinţei la evrei şi creştini, sau 
religiile popoarelor din jurul lui Israel. 
 
Contextul literar - gramatical descrie genurile literare în care este 
scrisă Biblia şi gramatica limbilor ebraică şi greacă ale Vechiului şi 
Noului Testament. 
 
Contextul economic descrie nivelul de trai, meşteşugurile, agricultura 
sau comerţul din timpul scrierii cărţilor Bibliei. 
 
Contextul apropiat  reprezintă versetele care preced sau care urmează 
după cel pe care-l studiem. 

 
O dată ce am stabilit contextul unei cărţi a Sfintei Scripturi, noi am 

stabilit de fapt cadrul ei general. Ne amintim că principiul expus aici este de la 
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general la particular, adică de la contextul general al cărţii,  la particularitatea 
versetului pe care îl studiem.  

 
Premise generale de interpretare a textului biblic 

 
 Rog cititorul  insuficient acomodat(nefamiliarizat) cu scrieri teologice să 
nu se sperie de punctele care urmează cu privire la bazele interpretării biblice, 
deoarece acestea sunt lucruri simple şi pe înţelesul tuturor. Unde este cazul, vom 
folosi exemple din Scriptură, pentru clarificare.  

 

 Fiecare carte a Bibliei vorbeşte într-un mod direct sau indirect despre 

Domnul Hristos.2 
 
Cărţile lui Mosie (legea)    Baza prezentării lui Hristos 
Cărţile istorice      Pregătirea pentru Hristos 
Cărţile poetice      Aspiraţia faţă de Hristos  
Cărţile profetice     Aşteptarea lui Hristos 
Evangheliile     Manifestarea lui Hristos 
Faptele Apostolilor     Propagarea lui Hristos 
Epistolele                  Interpretarea lui Hristos 
Apocalipsa                  Finalitatea în Hristos 
 

 Fiecare carte a Bibliei este ea însăşi o unitate.  

 Biblia este foarte selectivă. Citind-o, luăm cunoştinţă numai de evenimen-
tele importante care comunică cel mai bine tema şi scopul cu care s-a scris 
fiecare carte componentă. Aspectele negative nu sunt omise. 

 Fiecare carte a Bibliei a fost scrisă într-un anumit context general. 
Interpretarea trebuie să se facă ţinând seama de contextul general. 

 Fiecare carte a Bibliei a fost scrisă cu un scop. Interpretarea trebuie să fie 
făcută în acord cu  scopul cărţii. 

 Fiecare carte a Bibliei are o temă şi posibil mai multe subteme. 
Interpretarea trebuie să se facă în acord cu  tema cărţii. Chiar capitolele 
Bibliei au o tematică, interpretarea trebuie să ţină seama şi de aceasta. 

 Fiecare verset se află într-un anumit context apropiat în capitolul în care se 
găseşte. Interpretarea trebuie să se facă ţinând seama de contextul 
apropiat. 

 Dupa ce se face interpretarea versetelor în context, se mai poate face 
interpretarea şi cu ajutorul unor versete din alte cărţi ale Bibliei. 
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 Doctrinele (învăţăturile) unei cărţi din Biblie sunt date de sinteza 
învăţăturilor din acea carte,  şi nu de câteva versete luate la întâmplare.  

 Un verset mai puţin clar sau aparent contradictoriu doctrinei unei cărţi a 
Bibliei nu poate anula doctrina acelei cărţi.  

 Totdeauna versetele mai obscure sau care aparent contrazic doctrina de 
bază a respectivei cărţi se interpretează în acord cu tema principală. 

 Interpretarea unui text se face de la versetele clare spre cele mai puţin 
clare şi nu invers. 

 Nu putem deduce o doctrină dintr-un verset. Aceasta este erezie. Dar sunt 
şi unele care confirmă doctrina unei cărţi.  

 Tema unei cărţi reflectă doctrina ei. (La sfârşitul acestei broşuri este un 
tabel cu tema  şi cu scopul în care a fost scrisă fiecare din ele) 

 Cine face o doctrină dintr-un singur verset, de fapt afirmă involuntar că nu 
mai este nevoie de celelalte în acea carte. 

 Cei care aduc versete împotriva doctrinelor Bibliei se contrazic cu propiile 
lor argumente, deoarece sunt altele care combat  punctele lor de vedere. 

 Interpretarea unui text în afara contextului este un  pretext folosit de 
vorbitor pentru a transmite ideile lui şi nu învăţătura Bibliei. 

 Dacă respectăm autoritatea Bibilei, atunci textul ne va forţa să-l 
interpretăm în acord cu contextul şi nu cu ceea ce credem noi despre el. 

 Când spunem despre ce este vorba în text în acord cu contextul, atunci noi 
facem de fapt interpretarea textului. Când spunem cum se aplică textul la 
noi sau la alţii,  facem o  aplicaţie. Interpretarea şi aplicaţia sunt două 
lucruri diferite.  

 Mulţi citesc un text al Scripturii şi trec direct la aplicaţii, neglijând 
interpretarea versetului sau pasajului în context, ceea ce conduce 
inevitabil la concluzii greşite. 

 Pentru orice text al Scripturii există doar o singură interpretare (dată de 
context) şi mai multe aplicaţii. Pretenţia că un text are mai multe 
interpretări este falsă. Un text poate avea foarte multe aplicaţii, dar 
niciodată mai multe interpretări.)  

 Aplicaţia, în general, se face în acord cu interpretarea textului; este ca o 

extensie pentru timpul prezent a textului biblic.3 

 Metoda prin care se face sinteza învăţăturii unei cărţi din Biblie se numeşte 
metoda de studiu inductiv.  

 Interpretarea textului Bibliei implică dependenţa de Duhul Sfânt în calitate 
de călăuzitor în înţelegerea Cuvântului. 
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 Duhul Sfânt este Duhul Adevărului. Adevărul este logic. Biblia nu poate fi 
interpretată împotriva raţiunii textului. O astfel de abordare este fără 
Duhul Sfânt. 

 Logica este în primul rând un atribut divin. A fi creat în chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu înseamnă şi a fi o fiinţă lucidă care gândeşte şi 
abordează Biblia în acord cu raţiunea şi revelaţia divină. 

 Fiecare carte a Bibliei se interpretează  cât se poate de literal (nu în mod 
exclusiv literal). 

 Întotdeauna versetele din Vechiul Testament,  după ce se interpretează în 
context, trebuie acordate cu teologia Noului Testament. 

 Există pasaje care nu pot fi interpretate clar în nici un fel, care rămân 
pentru noi o taină şi pe care le vom înţelege doar atunci când vom ajunge 
în cer cu Domnul Hristos. Acestea însă nu influenţează mântuirea, sfinţirea 
sau alte doctrine esenţiale ale Scripturii. Sunt unii oameni care, afirmând ca 
Biblia are multe taine, îşi scuză incompetenţa în interpretarea corectă a 
textului sfânt. 

 Numai Dumezeu îşi ia dreptul să scoată versete înafara contextului şi să ţi 
dea ca promisiuni personale. 

 Interpretarea textului Bibliei se face cu rugăciune. 
 

Clarificarea  unor reguli de interpretare  
cu exemple din Scripturã          

            

 Întotdeauna versetele mai obscure sau care aparent contrazic doctrina de 
bază a unei cărţi se interpretează în acord cu doctrina ei. 

Ps. 119 v.176  „Am rătăcit ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, căci n-
am uitat poruncile Tale.”. 
Dacă acest verset se ia în afara contextului, se poate trage concluzia că 
psalmistul este într-o fază spirituală proastă.Totuşi, întregul Psalm 119 
este unul dintre cele mai frumoase exemple de dedicare faţă de 
Dumnezeu, aşa că acesta trebuie interpretat în acord cu tema pozitivă 
a psalmului.  
 

 Interpretarea versetelor în context poate fi susţinută de altele, aflate în 
alte cărţi ale Bibliei.          

Luca 14: 26  „Dacă vine cineva la Mine,şi nu urăşte pe tatăl său, sau pe 
mama sa, şi pe soţia sa, şi pe copiii săi, şi pe fraţii săi, şi pe surorile sale, 
şi chiar insăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.” 
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Versetul în cauză pune în dificultate pe mulţi evanghelici, în mod 
special când este citat de cei care se împotrivesc Cuvântului lui 
Dumnezeu. Luat în mod literal, acesta contrazice caracterul  şi lucrarea 
Domnului Hristos. În interpretarea lui nu ne ajută prea mult nici 
contextul apropiat. Soluţia ne este oferită doar de contextul literar. 
Domnul Hristos a folosit un limbaj figurat. (Folosirea exprimării 
figurative este specifică atât Bibliei, cât şi scrierilor artistice). Prin 
intermediul textului în discuţie Domnul Hristos pune accent pe ideea 
de consacrare totală. Acest lucru este exemplificat de acelaşi verset, 
într-o altă evanghelie: Matei 10:37: „Cine iubeşte pe tată sau pe mamă 
mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiică 
sau pe fiu mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.” 
 

 Fiecare carte a Bibliei are o temă şi posibil mai multe subteme. 
Interpretarea trebuie să se facă în acord cu  tema cărţii. Chiar capitolele 
Bibliei au o tematică, interpretarea trebuie să ţină seama şi de aceasta. 
 

Romani 11:22 „De aceea, uită-te la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu; 
asprime faţă de cei care au căzut, dar bunătate faţă de tine, dacă vei 
continua să rămâi în bunătatea Lui; altfel vei fi tăiat şi tu”. 

 
Pierderea mântuirii. Credincioşii care susţin doctrina piederii mântuirii 
spun că acest verset anulează tot ce se spune despre siguranţa 
mântuirii, începând cu capitolul 3 şi până la capitolul 11 din Romani. 
Aşa apare interpretarea lui în afara contextului.  
Toţi oamenii vor fi mântuiţi. Pe de altă parte, universaliştii spun că 
Dumnezeu va mântui pe toţi oamenii.În sprijinul acestei idei, ei citează 
versete ca acestea: 

 
1. Tit 2:11 “Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, s-a arătat 

tuturor oamenilor”. 
2. Romani 5:18 „...De aceea, aşa cum prin greşeala unuia judecata a 

venit peste toţi oamenii, aducând condamnarea, tot aşa prin 
dreptatea unuia, darul fără plată a venit peste toţi oamenii aducând 
justificarea care dă viaţa.”  

3. Coloseni 1:20 „Şi prin El să împace toate lucrurile cu Sine, atât lucrurile 
de pe pământ cât şi cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii 
Lui.” 
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În acord strict cu aceste versete reiese că: 
1. harul mântuieşte pe toţi oamenii;  
2. după cum toţi au fost condamnaţi din cauza lui Adam, tot aşa a venit o 
hotărâre de iertare care dă viaţa veşnică pentru toţi păcătoşii;  

3. Dumnezeu împacă cerul şi pământul, adică toţi păcătoşii sunt primiţi în 
cer.   

 
Întrebare: cine are dreptate? Cei care spun că mântuirea se pierde sau cei 

ce spun că toţi oamenii vor fi mântuiţi?  
Răspuns: nici unii, nici alţii. Ambele grupuri gândesc greşit, deoarece ei au 

scos versetele din contextul lor, făcând o doctrină din câteva dintre ele. 
 

În Noul Testament, versetele care relatează despre siguranţa mântuirii sunt 
mult mai multe decât cele care aparent contrazic această doctrină. Înţelegerea ei 
presupune, inevitabil, luarea în calcul a ideii de har şi nădejde. A spune că Biblia 
vorbeşte despre siguranţa pe care o avem ca persoane mântuite şi în acealsi 
timp despre posibilitatea pierderii acesteia este o contradicţie de proporţii. Un 
asemenea mod de a percepe reflectă implicarea în interpetarea Bibliei a celor 
care nu au chemare în acest domeniu.  
 

Interpretara acestui verset (Romani 11 :22) se face în acord cu contextul 
cap. 11 unde se tratează raportul dintre neamuri şi evrei luate ca etnii şi 
nicidecum  soarta individuală a credinciosului. Deci, nu se pune problema 
pierderii mântuirii în cazul credinciosului individual. Atunci când neamurile, ca 
etnii, se vor îngâmfa, mântuirea va trece la evrei. (Romani 11:25,26).  
  

 Un verset mai puţin clar sau aparent contradictoriu doctrinei unei cărţi a 
Bibliei nu poate anula doctrina acelei cărţi.  
 
Acum vom interpreta versetul din Romani 11:22  în acord cu tema Epistolei 
către Romani, pe care o găsim în tabelul de la anexa cărţii. Tema are 
următoarele componente : 

 
         1. Evanghelia lui Dumnezeu;  
         2. Îndreptăţirea prin credinţă;  
         3. Harul lui Dumnezeu. 
 
Vom relua discuţia versetului în raport cu tema Epistolei către Romani: 

 



 23 

1.   Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu este Vestea Bună, nu 
vestea schimbătoare după fluctuaţiile minţii umane.  

 
2.   Îndreptăţirea prin credinţă.  Unii care susţin pierderea mântuirii nu ştiu ce 
înseamnă „a fi socotit neprihănit”. Într-o traducere mai corectă „a fi socotit 
neprihănit” înseamnă „îndreptăţit” sau „justificat”.  A fi îndreptăţit sau 
justificat este un termen de natură juridică a primului secol şi înseamnă a fi 
declarat drept de o instanţă de judecată. Dumnezeu, judecătorul suprem, 
declară drept pe păcătos, datorită jertfei lui Hristos. El nu îndreptăţeşte pe 
păcătos ca  să-l declare apoi pierdut. În Epistola către Romani siguranţa 
mântuirii este consecinţa îndreptăţirii prin credinţă. 

 
3.   Harul lui Dumnezeu.  Harul este darul nemeritat pe care ni-l dă Dumnezeu. 
Pentru că darul este nemeritat, rezultă de aici că nu starea noastră sau 
plânsul nostru ne va face să câştigăm favoarea lui Dumnezeu. În Romani 
9:15-16 scrie că Dumnezeu se îndură de cine îi place. Aşadar, Dumnezeu dă 
har în acord cu voia Lui. De aceea se numeşte har. Când însă Dumnezeu 
mântuieşte, ca expresie a suveranităţii Sale, nu se pune problema ca El, în 
calitate de suveran absolut, să nu ne poată păstra în mântuirea pe care ne-a 
dat-o. Ne păstrează şi ne va păstra până la sfârşit. Harul este într-o relaţie 
directă cu siguranţa mântuirii. Manifestarea harului în viaţa noastră nu 
exclude plânsul nostru pentru păcatele pe care le-am făcut. Dimpotrivă, o 
inimă copleşită de harul lui Dumnezeu va fi cea mai smerită. 

 
 
Pentru că am făcut clară expunerea principiului de la general la particular, 
putem să valorificăm în cele ce urmează şi partea ei practică, prin aplicare la 
textele dificile.   
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CAPITOLUL 4 

 

APLICAREA PRINCIPIULUI  
“DE LA GENERAL LA PARTICULAR” ÎN 
CAZUL INTERPRETĂRILOR ERONATE 

 

 

1. Matei 16:28 “Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor 
gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăţia Sa.”. 
 
Interpretare greşită: 
Acest verset este interpretat ca şi când unii din timpul Domnul Hristos nu 
au murit niciodată şi trăiesc încă nu se ştie unde, aşteptând venirea 
Domnului Hristos. Alţii, pur şi simplu, sunt blocaţi.  
 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul apropiat: 
Aşa cum vedem în fraza de mai sus, interpretarea se face în contextul 
apropiat, şi anume, primul verset care urmează relatează: “După şase 
zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui şi i-a dus la o parte 
pe un munte foarte înalt.” (Matei 17:1) Schimbarea la faţă prezentată în 
contextul capitolului 17, reprezintă o ilustrare a felului cum Hristos va 
veni în viitor în Împărăţia Sa. De aceea Hristos le-a spus ca ei nu vor muri 
până nu vor vedea pe Fiul Omului venind în Împărăţia Sa. 

 
2. Matei 25:1-13 „Atunci împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare 
care şi-au luat candelele şi au iesit să-şi întâmpine mirele. Şi cinci dintre ele 
erau înţelepte şi cinci nechibzuite. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, 
n-au luat cu ele untdelemn; Dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au 
luat şi untdelemn în vase. Fiindca mirele zăbovea, au aţipit toate şi au 
adormit. Şi la miezul nopţii s-a auzit o strigare: Iată, mirele vine, ieşiţi-i în 
întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit 
candelele. Şi cele nechibzuite au zis celor înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul 
vostru, căci ni se sting candelele. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, 
ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei 
care vând untdelemn şi cumpăraţi-vă. Şi pe când se duceau ele să cumpere 
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untdelemn a venit mirele; cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa a 
fost încuiată. Şi mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: Doamne, 
Doamne, deschide-ne! Dar el a răspuns şi a zis: Adevărat vă spun că nu vă 
cunosc! De aceea, vegheaţi, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care vine Fiul 
omului.” 

 
Interpretare greşită: 
Din perspectiva multor evanghelici cele zece fecioare reprezintă Biserica. 
În desfăşurarea acestei pilde, cele cinci fecioare neînţelepte rămân în 
afara nunţii, adică în afara împărăţiei lui Dumnezeu. Concluzia care se 
trage este că la răpire o parte din Biserică nu va fi luată, ci va rămâne 
pentru judecată, fără a beneficia de mântuire. 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul cultural:  
În cazul de faţă, pentru o interpretare adecvată, va trebui să apelăm la 
cunoştinţe ce ţin de obiceiurile evreieşti în ce priveşte nunta. O nuntă 
evreiască are un ritual mai lung, dar pentru aplicaţia noastră vom nota 
următoarele lucruri: 

 a. Mireasa aştepta sosirea Mirelui însoţită de alte fecioare. 
 b. Este o singură Mireasă şi mai multe fecioare însoţitoare.  
 c. Mirele, însoţit de alaiul lui, vine să o ia pe mireasă la orele serii,    
            deoarece ziua la evrei începea după asfinţitul soarelui. 
 d. Câteodată, mirele sosea chiar foarte târziu, după miezul nopţii. 
 e. Ceremonialul nunţii putea să dureze chiar şi trei ore, de aceea era 
nevoie ca fecioarele să aibă rezerve de ulei pentru candelele lor. Ele 
rămâneau aprinse în aşteptarea mirelui, dar, aşa cum am văzut, acest 
timp se putea prelungi, astfel încât cele care nu aveau rezervele 
necesare riscau să rămână fără lumină.  

 Fecioarele din această pildă sunt totuna cu domnişoarele de onoare de la 
nunţile de azi. Ele au rolul de însoţitoare ale miresei. Aici este confuzia multor 
credincioşi care consideră că  cele zece fecioare înseamnă acelaşi lucru cu ceea 
ce este mireasa. Cine este numită mireasă în Noul Testament? Biserica este 
numită în Noul Testament „Mireasa lui Hristos”. (Ioan 3:29, Efeseni 5:23-27, 
Apocalipsa 22:17).Ea nu poate semnifica în acelaşi timp şi mireasa, şi fecioarele. 
Aşadar, mireasa este una singură, iar Biserica este simbolizată de ea. Despre 
aceasta nu se spune nimic, pentru că scopul scrierii are în vedere Israelul. 
Biserica ar trebui să înveţe din această pildă.  
 În Noul Testament este arătat într-un mod foarte clar faptul că Biserica şi 
Israel sunt două comunităţi diferite care poartă nume distincte. Ori de câte ori s-
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a neglijat rolul lui Israel în planul lui Dumnezeu, s-au creat confuzii. Aşa cum am 
văzut, avertismentul din pasajul pe care îl tratăm acum se adresează în primul 
rând Israelului. În viitor, acesta trebuie să fie gata pentru a doua venire a lui 
Hristos. El va reveni la Ierusalim, pe muntele Măslinilor, la sfârşitul Necazului cel 
Mare, ca să-l scape din mâna lui Anticrist. Mai convingător este în acest sens 
contextul capitolelor în care se află pasajul nostru. Pilda celor zece fecioare o 
găsim în capitolul 25. În pasajul dinainte, Domnul descrie atât începutul, cât şi 
desfăşurarea Necazului cel Mare. Aşadar, îndemnurile la veghere sunt în primul 
rând pentru poporul ales. Şi Biserica, la rândul ei, veghează şi aşteaptă pe 
Hristos. Aşteptarea acesteia este însă diferită, fiind orientată pe răpire, mai 
exact, pe venirea lui Hristos în slavă, nu la Ierusalim.  
         „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul Domnului: noi cei vii, cari vom 
rămînea pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci 
însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, 
Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom 
fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în 
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu 
aceste cuvinte.” (I Tes. 4:15-18) 
             În concluzie, Hristos vine întâi pe nori să răpească Biserica, iar la un 
interval de timp (după Necazul cel Mare), vine pentru Israel, pe muntele 
Măslinilor, la Ierusalim. Fecioarele din pildă reprezintă Israelul.     
 
3. 1 Ioan 3:6 „Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a 
văzut, nici nu L-a cunoscut.” 

 
Interpretare greşită: 
Credincioşii nu mai păcătuiesc, ei doar greşesc, iar greşeala nu este 
păcat, spun unii. Alţii, spun despre credincioşi că sunt perfecţi sau că vor 
ajunge la perfecţiune şi nu vor mai păcătui. Anumiţi fraţi îi avertizează pe 
tineri că nu vor merge în cer dacă nu vor atinge starea de a fi fără păcat. 
Promotorii acestor idei ştiu bine că încă mai păcătuiesc în viaţa 
personală, chiar dacă în viaţa publică, după ani îndelungi de experienţă, 
reuşesc să-şi controleze reacţiile. 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul literar: 
În cazul de faţă un răspuns îl primim din contextul epistolei lui Ioan. Sunt 
demne de semnalat două versete: 1 Ioan 1:8, 2:1 „Dacă zicem că n’avem 
păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Copilaşilor, vă scriu 
aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la 
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Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” Acestea ne arată că 
omul credincios mai păcătuieşte şi că orice greşeală este considerată tot 
păcat. Se contrazice oare Dumnezeu în această epistolă, spunând în cap. 
1 că noi mai păcătuim, iar în cap. 3 că nu mai păcătuim? Nicidecum! 
Răspunsul final este dat de gramatica versetului pe care îl studiem (1 
Ioan 3:9) care într-o traducere literală sună aşa: „Oricine a fost născut 
din Dumnezeu nu practică păcatul (greacă: hamartian ou poiei).” Aşadar, 
omul credincios mai păcătuieşte, dar aceasta nu este o dominantă în 
viaţa lui. Să ne amintim că însuşi apostolul Pavel afirmă că nu a ajuns 
desăvârşit (Filipeni 3:12), iar Petru, şi el apostol, cade în păcatul ipocriziei 
(Galateni 2:11-13). Desigur că cei care au Duhul lui Dumnezeu, citind 
această interpretare, se bucură că în Noul Legământ este har şi astfel 
avem şansa de a creşte. Dacă însă cititorul se bucură că poate să 
păcătuiască, atunci el nu are Duhul Sfânt, şi deci nu este mântuit! 

 
4. Apocalipsa 7:4 “Şi am auzit numărul celor care fuseseră pecetluiţi: o sută 
patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile copiilor lui Israel.” 

 
Interpretare greşită: 
Acest  număr este interpretat de Martorii lui Iehova ca reprezentând 
elita organizaţiei lor. Adventiştii spun că cei 144.000 sunt biserica 
adventistă, iar alţii pur şi simplu nu-i cunosc semnificaţia şi sunt uşor 
prinşi de cele două teorii arătate mai sus. 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul Vechiului 
Testament: 
În primul rând, observăm versetul 4, care menţionează că cei pecetluiţi 
sunt din toate seminţiile lui Israel. Citim mai departe, în context, şi 
observăm că între versetele 5 şi 8 sunt menţionate cele 12 seminţii ale 
poporului ales, începând cu Ruben şi terminând cu Beniamin. Niciodată 
Biblia nu acordă un spaţiu special enumerării triburilor acestui neam fără 
ca această enumerare să nu fie legată de el. De asemenea, trebuie să 
observăm că aceste versete fac parte din capitolul şapte al cărţii 
Apocalipsa. Acesta implică desfăşurarea acestor lucruri în viitor, 
deoarece începând cu capitolul 4, cartea în cauză vorbeşte numai de 
lucruri care urmează să aibă loc. Deci, Apocalipsa 7:4-8 se referă strict la 
poporul evreu şi nu are de-a face cu neamurile. De ce însă şi creştinii fac 
interpretări eronate? Pentru că există unii teologi care neagă viitorul ţării 
sfinte, dispreţuind proorociile (1 Tes. 5:20 „Nu dispreţuiţi proorociile.”) 
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5. 2 Împăraţi 2:9 „Şi după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: Cere ce vrei să-ţi fac mai 
înainte de a fi răpit de la tine. Şi Elisei a zis: Lasă, te rog, să vină peste mine o 
îndoită măsură a Duhului tău!” 

 
Interpretare greşită: 

 În acest verset Elisei poate fi acuzat de lipsă de smerenie.  
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul religios: 
În acord cu Deuteronom 21:17, primul născut al familiei primea o porţie 
dublă în moştenire. Elisei îi spune, cu alte cuvinte, lui Ilie că vrea să 
devină succesorul său legal şi înaintea lui Dumnezeu. În domeniul 
spiritual, Dumnezeu ne cheamă să dorim lucruri mari „Dacă vrea cineva 
să fie episcop, doreşte un lucru bun”. 

 
6. Romani 14:14; „ Eu ştiu şi sînt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este 
necurat în sine, şi că un lucru nu este necurat decît pentru cel ce crede că este 
necurat.” 

 
Interpretare greşită: 
Unii oameni  tind să extindă acest verset  la majoritatea aspectelor vieţii, 
făcând din el un pretext pentru a păcătui. Desigur, nu cred că oamenii 
născuţi din nou fac acest lucru. 

 
Interpretare corectă se face ţinând seama de contextul apropiat: 
Şi de această dată interpretarea se face ţinând seama de contextul 
apropiat. Versetul următor este introdus de conjuncţia „dar” care face 
legătura între cele două. În acest al doilea verset ni se arată că tema din 
versetul 14, dezvoltată în următorul, o reprezintă consumarea de 
alimente care îi fac să se poticnească pe evreii credincioşi, şi nimic 
altceva. 

 
7. Coloseni 1:15 „El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi-născut din 
toată creaţia;” 

 
Interpretare greşită: 
Acest verset, argumentează Martorii lui Iehova, ne arată că Domnul 
Hristos este o fiinţă creată, şi deci nu este Dumnezeu. Mulţi creştini nici 
măcar nu dau atenţie  acestui detaliu, în timp ce alţii, în subconştient, 
acceptă erezia Martorilor lui Iehova. 
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Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul literar şi 
gramatical: 
În versetul 15, Pavel foloseşte un cuvânt care în limba greacă nu spune 
că cineva este întâiul născut, ci că acea persoană este moştenitor. Acesta 
este  „prototokos” . Dacă Pavel ar fi vrut să se refere la Domnul Isus ca 
întâi născut dintr-o generaţie de oameni, atunci l-ar fi numit 
„protoktisis”, însă apostolul nu foloseşte niciodată acest cuvânt cu privire 
la persoana Mântuitorului. Dacă privim în context, chiar în versetul 15, 
vedem că El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, sau, în greacă, 
„imaginea lui Dumnezeu.” În cazul în care cititorul încă mai are dubii, se 
poate uita mai jos, în versetul 18, unde se foloseşte aceeaşi expresie „cel 
întâi născut” dintre cei morţi, iar în versetele următoare se explică ce 
înseamnă aceasta, adică „ca să aibă întâietatea peste toate lucrurile.” 
Deci, El este suprem peste creaţie, peste moarte şi peste cei morţi, în 
acest fel având autoritate absolută peste toate departamentele 
universului. (Până la Golgota, Satan avea puterea morţii.) Lucrul acesta 
ne este confirmat şi de cartea Apocalipsa unde ni se spune „El este cel 
dintîi născut dintre cei morţi,” (Apoc. 1:5) şi „El ţine cheile morţii şi ale 
locuinţei morţilor” (Apoc.1:18), adică are autoritate peste moarte şi 
peste Şeol. 

 
8. Matei 13:31-32„Isus le-a pus înainte o altă parabolă şi le-a zis: Împărăţia 
cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a 
semănat în ogorul său. Grăuntele acesta, în adevăr, este mai mic decât toate 
seminţele, dar când creşte este mai mare decât ierburile şi se face un copac, 
aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.” 

 
Interpretare greşită: 
A greşit Domnul Hristos afirmând că cea mai mică sămânţă este cea de 
muştar? 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul natural: 
În acest text Domnul Hristos are dreptate, spunând că este cea mai mică 
sămânţă dintre seminţele cunoscute în Palestina la acea vreme. Astăzi, 
noi cunoaştem că există şi unele mai mici decât cea de muştar, cum ar fi 
sămânţa de orhidee. Domnul îşi ilustrează pildele cu exemple din viaţa 
oamenilor de pe vremea Sa. El le vorbea în primul rând lor şi apoi nouă. 
Ca să-I înţelegem la fel de bine mesajul, suntem chemaţi să facem o 
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incursiune retrospectivă, în ideea evaluării obiceiurilor şi culturii de 
atunci. Este minunat că Dumnezeu ne-a vorbit în mod clar, dar pentru 
anumite porţiuni din Sfânta Scriptură ne-a lăsat privilegiul de a descoperi 
noi singuri anumite lucruri din trecut. 

 
9. Marcu 2:1-12 v.4„Şi fiindcă nu puteau să ajungă pâna la El din cauza 
mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era El şi, după ce l-au spart, au 
coborât patul în care zăcea cel paralizat.” 

 
Interpretare greşită: 
Acest pasaj pune în dificultate pe mulţi cititori care îşi imaginează ce 
dificilă este desfacerea unui acoperiş, inclusiv spargerea tavanului, 
pentru a coborî o targă pe care zace un om culcat. 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul cultural: 

În picturile Evului Mediu, multe din scenele biblice au fost imaginate de 
artişti şi redate în acord cu costumaţia şi arhitectura specifică acelei 
epoci. Astfel, casele din Orientul Apropiat erau zugrăvite ca şi cele 
europene, cu poduri înalte. Această greşeală se face şi astăzi când se 
interpretează acest verset, deoarece mulţi îşi închipuie edificiile de pe 
vremea Domnului Isus, din Palestina, la fel ca cele de acum, din Europa. 
La ora actuală, în Orientul Apropiat, cele mai multe case au acoperişul 
plat şi le lipseşte podul. Practic, acoperişul este ca o terasă. De fapt, o 
parte din familie dormea sus, pe terasa casei, din cauza căldurii prea 
mari. Aşadar, în momentul în care acei oameni au dorit cu tot dinadinsul 
să îl aducă pe bolnav înaintea Domnului Isus, au desfăcut acoperişul care 
juca şi rol de tavan şi l-au coborât pe cel bolnav cu frânghiile în faţa 
Domnului Hristos. În acest fel se explică corect, în acord cu contextul 
arhitectonic al secolului I, acest pasaj. 
Uitaţi-vă şi la pasajul din F.A. 10:9,10. 

 
10. Ioan 13:23 “Unul dintre ucenicii Lui, cel pe care-l iubea Isus, stătea la masă 
culcat pe pieptul lui Isus.” 

 
Interpretare greşită: 
Pentru unii cititori acest gest pare ireverenţios, mai ales că stând pe 
scaun, în imaginaţia noastră, este greu să îţi pui capul pe pieptul celuilalt. 
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Interpretarea greşită se face ţinând seama de contextul cultural: 
Din nou folosim acelaşi exemplu, de data aceasta al pictorilor Renaşterii, 
care au ilustrat „Cina cea de taină.” Cea mai cunoscută este în acest sens 
lucrarea lui Leonardo da Vinci. În opera menţionată, Domnul şi ucenicii 
stau la o masă mare,  pe nişte scaune înalte, cu speteze, specifice 
grandorii artistice a epocii respective. O mare parte dintre noi luăm 
această prezentare ca atare, fără să verificăm dacă aşa stăteau lucrurile 
şi pe vremea Domnului Isus. În acel timp, casele erau destul de mici, o 
cameră mare era doar la etajul unu, în cazul familiilor mai bogate. Nu se 
prea foloseau scaune, iar oamenii stăteau mai mult pe jos, în jurul unei 
mese joase, din cauza căldurii şi lipsei de spaţiu. În cazul Cinei celei de 
taină, având în vedere înălţimea camerei de sus, masa era compusă din 
mai multe segmente, formând astfel un corp lung şi jos. Şi pentru că cina 
Domnului era instituită în cadrul sărbătorii pascale, invitaţii trebuiau să 
stea în jurul ei câteva ore bune. Atât pentru cei din Palestina, cât şi 
pentru romani, o masă oficială constituia de fapt un pretext pentru 
discuţii de natură politică, teologică sau filosofică. Revenind la Domnul şi 
ucenicii Săi, pentru că ei sărbătoreau Paştele într-un mod special, trebuie 
să spunem  că au cinat împreună nu stând pe scaun, cum am văzut în 
exemplul menţionat anterior, ci pe nişte paturi simple, dispuse radial în 
jurul mesei lungi şi joase. (Aceste paturi pe care se stătea lungit pe 
partea dreaptă, erau de înălţimea ei) . Toată mâncarea era aşezată pe 
întreaga suprafaţă,  iar fiecare se servea după nevoie. În ocazii festive, de 
faţă era gazda, care ajuta când era cazul, şi o audienţă mai numeroasă. 
Unii dintre musafiri nu mâncau, dar se mulţumeau să asiste (în picioare 
sau jos) la discuţii. La Cina cea de taină însă erau prezenţi doar Domnul 
Hristos şi ucenicii lui, iar patul pe care Ioan stătea culcat şi mânca se afla 
lângă  cel pe care stătea Învăţătorul. În timpul mesei, Ioan, cel mai 
devotat dintre ei, s-a simţit foarte aproape de Stăpânul său, de aceea şi-a 
lăsat capul pe pieptul Lui. Trebuie să adăugăm la acestea că Ioan era 
mult mai tânăr, aproximativ 18 ani, de aceea gestul pe care l-a făcut, ca 
un frate mai mic, nu ascunde nici o urmă de impoliteţe.  Aşa se explică 
versetul menţionat. 
Dacă ţinem seama de cele explicate, vom întelege corect şi gestul Mariei, 
care nu a intrat sub masă, cum îşi închipuie unii, ca sa ungă picioarele 
Domnului Hristos. ( Ioan 12:3) 
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11. Luca 10:4 “Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă nici încălţăminte, şi pe 
drum să nu salutaţi pe nimeni.” 

 
Interpretare greşită: 
Oare în acest verset Domnul Hristos ne învaţă să nu fim politicoşi şi să nu 
dăm ziua bună? 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul cultural: 
În cadrul societăţii evreieşti din secolul I, când oamenii se întâlneau şi se 
opreau să se salute, se desfăşura un întreg ritual: se făceau anumite 
gesturi şi se schimbau diferite formule de salut (pe unele dintre ele le 
găsim în Psalmul 129:8). Se făceau plecăciuni reciproce. Unul dintre 
trecători spunea: “Binecuvântarea Domnului să fie peste voi”, iar celălalt 
răspundea: “Vă binecuvântăm în Numele Domnului.” Apoi se discutau 
treburile zilnice ale fiecăruia. De aceea Domnul Hristos le spune să nu 
întrebe pe nimeni de sănătate pentru că, astfel, ei s-ar fi implicat în 
discuţii care i-ar fi împiedicat să ajungă la îndeplinirea scopului misiunii 
lor. Amintiţi-vă de omul lui Dumnezeu din 1 Imp. 13:8,9. 

 
12. Daniel 5:7 “Regele a strigat în gura mare să i se aducă astrologi, caldei şi 
ghicitori. Apoi regele a luat cuvântul şi a zis înţelepţilor Babilonului: Cine va 
citi scrierea aceasta şi mi-o va interpreta, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta 
un lănţişor la gât şi va avea locul al treilea în conducerea împărăţiei.” 

 
Interpretare greşită: 
Nu trebuia oare ca Daniel să primească al doilea loc în împărăţie, în loc 
de al treilea? 

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul istoric: 
Beltşaţar ar fi trebuit ca, în mod normal, să îi ofere locul doi în împărăţie 
dar, aşa cum ştim din istorie, Beltşaţar avea al doilea rang în imperiu, 
deoarece tatăl lui, Nabonidus, era autoritatea numărul unu. În timpul 
acestor evenimente descrise în Daniel 5, Nabonidus era plecat din 
Babilon pentru o perioadă mai lungă de timp. 
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13. Evrei 10:26 „Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa 
adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate.”  

 
Interpretare greşită: 
Unii aşa-zişi credincioşi, atunci când citesc acest verset, spun că nu mai 
există iertare pentru ei, deoarece au păcătuit cu voia, şi, în consecinţă, 
abandonează viaţa de credinţă. Alţii spun că aceasta este o dovadă a 
faptului că mântuirea se poate pierde, uitând că nu este persoană 
credincioasă pe pământ (afară de Hristos) care să nu fi păcătuit cu voia. 
Dacă am accepta argumentul celor care susţin că mântuirea se poate 
pierde, înseamnă că în cer va fi doar Domnul Hristos, pentru că fiecare 
dintre noi, după întoarcerea la Dumnezeu, am mai păcătuit voit. Acest 
verset luat în afara contextului garantează că toţi credincioşii vor merge 
în iad.  

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul religios: 
În primul rând, trebuie să stabilim ce fel de păcat este acesta „care este 
făcut cu voia” şi care duce direct la judecată. Aşa cum am stabilit, ne 
vom uita în context şi vom vedea că versetul 26 este legat de 25 prin 
cuvântul „căci.” Această conjuncţie ne arată că cele două versete 
reprezintă un tot unitar şi că păcatul cu voia menţionat în versetul 25 
înseamnă părăsirea adunării. Este oare părăsirea unei adunări un păcat 
capital ?  Sunt oameni care părăsesc o biserică pentru a frecventa o alta. 
Sau sunt oameni care părăsesc o sectă pentru a merge la o biserică 
adevărată. Ce anume adunare are în vedere autorul aici? Răspunsul îl 
primim când ne uităm în contextul larg al epistolei şi ne reamintim că 
este adresată credincioşilor evrei, care l-au primit pe Hristos ca Mesia: 
acesta este titlul şi acesta este şi conţinutul. Chiar versetul de început al 
misivei este adresat evreilor: „După ce a vorbit în vechime părinţilor 
noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la 
sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al 
tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.” Evrei 1:1-2. Ar fi cu 
totul nelegitim să spunem că Dumnezeu a vorbit strămoşilor noştri: tracii 
şi dacii. El a vorbit unui singur popor în vechime, şi acesta este poporul 
evreu, cu care a făcut legământul mozaic. Aplicând reguli de interpretare 
corecte la această epistolă, ne dăm seama că ea se adresează în primul 
rând evreilor, iar pentru noi are mai degrabă rol de aplicaţie, deci nu ne 
putem considera destinatarii ei de drept. În lumina acestor lucruri, ne 
dăm seama că părăsirea adunării însemna abandonarea bisericii creştine 
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şi întoarcerea la iudaism a evreilor care îmbrăţişaseră creştinismul. 
Reprimirea în sinagogă a unuia dintre ei care se creştinase (în vremea 
aceea) presupunea ca acesta să blasfemieze jertfa Domnului Hristos şi pe 
Duhul Sfânt. „Cu cît mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca 
în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pîngări sîngele legămîntului, cu care 
a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?” Evrei 10:29. Cuvântul ne 
arată, în Evanghelia după Matei, că blasfemia împotriva Duhului Sfânt 
este un păcat care nu se iartă. Iată deci ce înseamnnă păcatul făcut cu 
voia, păcat ce are, în  consecinţă, doar judecata înfricoşătoare. Mulţi 
lucrători evanghelici, şi sectele, au manipulat pe membrii lor pentru a-i 
ţine cu forţa în bisericile lor.  

 
14. 1 Cor. 7:17“Dar fiecare să trăiască aşa cum i-a împărşit Dumnezeu şi aşa cum 

l-a chemat Domnul. Şi astfel poruncesc eu în toate bisericile.” 
 
Interpretare greşită: 
Acest verset avea o mare vogă în trecut, printre fraţii mai simpli, care nu 
aveau dorinţa să progreseze în nici un fel. Se spunea, în diferite Biserici, 
că dacă erai strungar, să zicem, aplicarea acestui verset însemna 
rămânerea pe viaţă la această meserie sau dacă erai locuitor al unui sat, 
acolo trebuia să stai pentru totdeauna. 

 
Interpretare corectă se face ţinând seama de contextul apropiat: 
Acest verset nu prezintă dificultăţi de interpretatre. Explicaţia o găsim în 
textul relatat imediat după aceea, care arată că a rămâne în starea în 
care te-a aşezat Domnul înseamnă pentru convertitul netăiat împrejur 
să-şi accepte condiţia, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru cei tăiaţi 
împrejur sau pentru cel ce era sclav. Extrapolat, acest verset s-ar putea 
referi la unii oameni cărora Dumnezeu le spune să nu părăsească 
localitatea unde s-au născut, să practice în continuare aceleaşi meserii, 
în timp ce altora le trasează alt plan (chemare pentru misiune, şcoală 
etc.) Pasajul se aplică strict la felul cum mântuirea i-a gasit pe cei care 
sunt legaţi de problema tăierii împrejur sau de condiţia servilă a 
acestora. 
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15. Matei 5:29-30 „Şi dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi 
aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din membrele tale 
şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Şi dacă mâna ta cea dreaptă te 
face să cazi în păcat, tai-o şi arunc-o de la tine, căci este spre folosul tău să 
piară unul din mădularele tale si să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.”  

 
Interpretare greşită: 
În acord cu aceste versete, luate în afara contextului, toţi creştinii 
autentici ar trebui să fie ciungi şi chiori. Dacă cineva argumenteză că 
ochiul nu l-a făcut niciodată să cadă în păcat, minte!  

 
Interpretarea corectă se face ţinând seama de contextul literar: 
Acest text este unul dintre cele mai dificile. Atât cât se ştie, nu au existat 
cazuri de automutilare din cauza lui în toată istoria Bisericii, şi nici în 
timpul Domnului Isus. Contextul apropiat nu ne ajută cu nimic, în acest 
caz trebuie să ne uităm în contextul foarte larg al Noului Testament. 
Unul dintre lucrurile de bază specifice acestuia este că învăţătura 
fundamentală a harului este expusă de Domnul Isus în evanghelii. 
Apostolii reiau aceste lucruri şi le detaliază în epistole, aşa că, dacă în 
evanghelii nu ni se clarifică un lucru, atunci îl vom găsi explicat aici. 
Aşadar, faptul că, în epistole, pentru păcatul preacurviei nu există 
pedeapsa cu scoaterea ochiului sau tăierea mâinii, ne face să credem că 
Domnul Hristos foloseşte un limbaj figurat. De fapt, avertismentul 
Domnului Hristos este următorul: păcatul preacurviei este printre cele 
mai grave şi cel mai greu de reprimat. Pentru a preveni căderea în acest 
fel, suntem chemaţi să luăm cele mai radicale măsuri care echivalează cu 
automutilarea. Nimeni, sper, nu va înţelege că sugerez automutilarea ca 
fiind soluţia, ci dacă televizorul tău, prin programele expuse, face ca 
ochiul tău să te ducă la gânduri de curvie sau preacurvie – şi sigur te face 
- păstrează-ţi ochiul şi aruncă televizorul! Dacă folosind computerul, nu 
rezişti să nu te conectezi la site-uri pornografice sau cu conţinut obscen, 
atunci cumpăra un filtru adecvat restricţionării accesului în astfel de 
locuri, nu e nevoie să îţi tai mâna. 
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CONCLUZIE 

 

 Interpretarea în context a Scripturii are următoarele implicaţii: 
 
1. Textul Scripturii se explică obiectiv, deoarece se ţine seama de context; 
2. Se pot face aplicaţii corecte ale textului biblic pentru timpul nostru; 
3. Biblia se manifestă cu putere în viaţa credinciosului, pentru că acesta 
percepe Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum a fost el lăsat; 

4. Se respectă acea metodă de cercetare a Scripturii care este în acord cu 
gândirea lui Dumnezeu; 

5. Sectele nu mai pot manipula pe creştinii imaturi, fiindcă aceştia vor avea 
răspunsuri la atacurile lor; 

6. Credinciosul este pus sub autoritatea Scripturii;  
7. Siguranţa mântuirii este unul din rezultatele ce decurg dintr-o astfel de 

abodare; 
8. Orice credincios, indiferent de nivelul de pregătire, poate interpreta corect şi 

eficient textul Scripturii; 
9. Dacă Biblia nu se interpretează în acord cu contextul, logica textului şi 

gramatica pasajului (esenţa acestor concepte general-valabile reprezintă 
ideea de bază a acestei cărţi), atunci Biblia apare ca o carte ce se contrazice 
în multe aspecte şi devine inaplicabilă pentru viaţa reală; 

10. Interpretarea Bibliei în context nu este o simplă metodă printre atâtea altele. 
Ea se fundamentează pe Cuvântul lui Dumnezeu, fiind chiar un rezultat al 
analizei textului scripturistic. Implicaţiile ei vizează în mod direct viaţa 
credinciosului transformând-o radical, pentru că  prezintă textul sfânt aşa 
cum s-a adresat oamenilor din epocile trecute. 

11. Echipează pe orice cititor care ţine seama de context astfel încât, să poată 
interpreta o parte din pasajele dificile existente în Scriptură, fără asistenţa 
unor persoane calificate.  

 
Cărţi recomandate pentru aprofundarea principiilor din această broşură 

 
1. „Biblia cu explicaţii”. Acest studiu ataşat Bibliei prezintă cadrul general al 
fiecărei  cărţi din componenţa ei.  Lucrarea aparţine pastorului Daniel Brânzei de 
la biserica baptistă Betel din oraşul Anaheim, California. În aceste pagini, Daniel 
Brânzei sintetizează cele mai bune materiale care descriu cadrul general, 
spiritual, istoric şi cultural al fiecărei cărţi din Biblie. Cititorilor le este cunoscută, 
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în general, această Biblie de studiu, însă probabil nu au dat importanţa cuvenită 
materialelor ajutătoare conţinute sau nu au ştiut cum să le folosească. Această 
broşură vine să încurajeze folosirea studiului din Biblia cu explicaţii. Ignorarea 
cadrului general despre care vorbim implică abordarea Scripturii într-un mod 
inadecvat pentru vremea în care ne aflăm. Studiul din “Biblia cu explicaţii” dă  
informaţii pe care alţii le află în patru ani de studii la un seminar teologic bun. 
      Tipărită de “Christian Aid Ministries”. 
 
2. „Cum să interpretam Biblia” de Alfred Kuen; autorul francez face o sinteză a 
celor mai bune cărţi de hermeneutică pe care le avem la ora actuală. Este cea 
mai bună carte despre interpretare în limba română, tipărită de Editura 
“Stephanus”. 
 
3. „Biblia ca literatură” de Gordon Fee şi Douglas Stuart este o sursă excelentă 
de informaţii legată de genurile literare folosite în Scriptură. Tipărită de Editura 
“Logos”. 
 
4. „Basic Bible Interpretation” by Roy B. Zuck, Victor Books. Această carte în 
limba engleză este foarte practică şi combină cele mai bune elemente de 
hermeneutică.  
 
5. „Bible background of the Old and New Testament” by IVP. În aceste două 
volume găsim informaţii despre contextul cărţilor Bibliei pe care alte cărţi nu le 
au. 
 
6. „Biblia de Studiu Pentru O Viaţă Deplină”, Life Publishers, 2004 
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ANEXA 
TEMELE CĂRŢILOR BIBLIEI 

 

Temele cărţilor Bibliei stabilesc în general şi doctrina respectivei cărţi 

Vechiul Testament 

Numele cărţii Tema 

Geneza Începuturi, binecuvântare, cădere, planul de mântuire 

Exod Eliberare, darea legii 

Levitic Sfinţenie, jertfele  

Numeri Rătăcire prin deşert, organizare 

Deuteronom Legea reafirmată 

Iosua Cucerirea Canaanului 

Judecători Înfrângere şi eliberare 

Rut Ruda răscumpărătoare 

1 Samuel Samuel, Saul şi David 

2 Samuel Domnia lui David 

1 Împăraţi Regatul unit şi regatul divizat 

2 Împăraţi Israel şi Iuda 

1 Cronici Genealogie şi istorie 

2 Cronici Măreţia şi decăderea lui Iuda 

Ezra Reîntoarcerea rămăşiţei 

Neemia Reconstruirea zidurilor Ierusalimului 

Estera Providenţa lui Dumnezeu 

Iov Problema suferinţei 

Psalmii Cartea de rugăciune a lui Israel şi a Bisericii 

Proverbe Înţelepciunea 

Eclesiastul Raţiunea umană 

Cântarea Cântărilor Dragostea şi viaţa intimă dintre soţ şi soţie 

Isaia Biografia lui Mesia  

Ieremia Avertisment şi judecată 

Plângerile lui Ieremia Plângerea pentru Ierusalim 

Ezechiel Judecată şi glorie 

Daniel Ridicarea şi căderea imperiilor lumii 

Osea Dragostea răscumpărătoare 

Ioel Ziua Domnului 

Amos Judecarea păcatului 

Obadia Distrugerea Edomului 

Iona Îndurarea lui Dumnezeu 

Mica Judecată şi Împărăţie 

Naum Distrugerea cetăţii Ninive 

Habacuc De la îndoială la credinţă 

Ţefania Ziua Domnului 

Hagai Reconstrucţia Templului 

Zaharia Venirea lui Mesia 

Maleahi Condamnarea formalismului 
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Noul Testament 
 

Numele cărţii Tema 

Matei Hristos – Împăratul 

Marcu Hristos – Slujitorul 

Luca Hristos – Omul  

Ioan Hristos - Dumnezeu întrupat 

Faptele Apostolilor Naşterea şi expansiunea Bisericii prin lucrarea Duhului Sfint 

Romani Evanghelia lui Dumnezeu; Îndreptăţirea prin credinţă; Harul lui 
Dumnezeu 

1 Corinteni Corectarea Bisericii 

2 Corinteni Autoritatea lui Pavel 

Galateni Incompatibilitatea legii şi harului; Condamnarea iudaizanţilor 

Efeseni Biserica – trupul lui Hristos; originea Bisericii; opozanţii Bisericii 

Filipeni Experienţa creştină 

Coloseni Preeminenţa lui Hristos 

1 Tesaloniceni Răpirea Bisericii 

2 Tesaloniceni Biserica nu trece prin Necazul cel Mare 

1 Timotei Ordinea în biserică 

2 Timotei Rămânerea în adevăr 

Tit Ordine în biserică şi fapte bune în favoarea altora 

Filimon Dragostea exemplificată 

Evrei Preeminenţa lui Hristos în raport cu sistemul iudaic 

Iacov Viaţa creştină practică 

1 Petru Suferinţă şi glorie 

2 Petru Zilele de pe urmă 

1 Ioan Cum ştii că eşti creştin adevărat 

2 Ioan Încurajare personală a unei surori 

3 Ioan Încurajare personală a unui frate 

Iuda Ferirea de apostaţi 

Apocalipsa Gloria lui Hristos în judecată ; mileniul şi starea veşnică 
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SCOPUL PRINCIPAL AL CĂRŢILOR BIBLIEI 

 
Vechiul Testament 

 

Numele cărţii                                         Scopul 

Geneza Prezentarea lui Dumnezeu – Creatorul a tot ce există, Dumnezeul lui 
Israel 

Exod Poporul sfânt să trăiască separat de lumea păgână 

Levitic Să arate că iertarea este obţinută doar prin vărsare de sânge  

Numeri Dezordinea se rezolvă prin organizarea divină 

Deuteronom Recapitularea (bilanţul) este necesară vieţii 

Iosua Poporul să înţeleagă că în viaţă trebuie să câştigi noi teritorii 

Judecători Să arate că lipsa unui lider duce la anarhie 

Rut Să arate că şi neamurile sunt rudă cu Răscumpărătorul 

1 Samuel Pentru a arăta superioritatea Dinastiei Davidice 

2 Samuel Împărăţia lui Israel a avut cea mai bună istorie sub împărăţia lui David 

1 Împăraţi Să arate că prosperitatea lui Solomon este un har divin 

2 Împăraţi Să arate consecinţa amestecului cu lumea 

1 Cronici Bilanţul este necesar în viaţă 

2 Cronici Să arate că păcatul duce la pierderea privilegiilor date de Dumnezeu 

Ezra Să arate importanţa doctrinei în procesul de refacere naţională 

Neemia Să se arate cum Dumnezeu foloseşte chiar lideri mondiali în favoarea 

poporului Său 

Estera Să se arate că Dumnezeu învinge pe duşmanii lui Israel 

Iov Să arate oamenilor cum să se relaţioneze cu Dumnezeu când sunt în 
suferinţă 

Psalmii Să înveţe credincioşii din toate timpurile cum să se roage lui Dumnezeu 

Proverbe Să ne înveţe pe toţi şi în special pe cei tineri că viaţa nu poate fi trăită 

cu adevărat fără înţelepciune 

Eclesiastul Să arate consecinţele îndepărtării de Dumnezeu la nivel personal 

Cântarea 

Cântărilor 

Să înveţe pe Israel şi pe Biserică faptul că relaţia intimă dintre soţ şi 

soţie este de la Dumnezeu, care o binecuvântează 

Isaia Să dea lui Israel şi Bisericii elemente profetice de detaliu, conform 

cărora Mesia va fi recunoscut 

Ieremia Să înveţe pe Israel şi Biserica faptul că Dumnezeu dă speranţă chiar şi 

în cea mai adâncă criză 

Plângerile lui 

Ieremia 

Ca Israel să cunoască durerea lui Dumnezeu pentru Ierusalim, iar 

Biserica să aibă compasiune pentru oraşul sfânt 

Ezechiel Să înveţe pe Israel şi pe Biserică faptul că acesta va avea un viitor în 
împărăţia de 1000 de ani 

Daniel Să înveţe mai dinainte pe Israel şi Biserica traseul istoric al lumii şi care 
va fi sfârşitul tuturor lucrurilor 

Osea Să îi arate lui Israel cât este de necredincios, în pofida dragostei lui 
Dumnezeu 

Ioel Să pregătească pe Israel pentru Necazul cel Mare, iar Biserica să ştie 
că dominaţia Neamurilor va avea un sfârşit 

Amos Să avertizeze Regatul lui Israel şi Biserica de faptul că Dumnezeu 

pedepseşte păcatul 

Obadia Să îi arate lui Israel şi Bisericii că vrăjmaşii Israelului, oricât de 
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puternici ar fi, vor fi zdrobiţi în final 

Iona Să arate lui Israel şi Bisericii că Dumnezeu îi iubeşte şi pe duşmanii Săi 

Mica Să le dovedească lui Iuda şi Israel vinovăţia lor şi să dea o soluţie prin 

profeţirea naşterii lui Mesia în Betleem 

Naum Să dovedească naţiunilor că Dumnezeu poate să ducă la distrugere cele 
mai puternice cetăţi 

Habacuc Să înveţe pe Israel şi pe Biserică faptul că Dumnezeu este suveran în 
hotărârile Lui şi în acelaşi timp înţelept desăvârşit 

Ţefania Să înveţe pe Israel că o pocăinţă pe jumătate nu ajută la evitarea 
judecăţii care va culmina cu Ziua Domnului 

Hagai Să înveţe pe Israel şi Biserica faptul că o lucrare începută trebuie 
terminată 

Zaharia Să arate lui Israel şi Bisericii cum se va reîntoarce Hristos pe Muntele 
Măslinilor pentru Israel 

Maleahi Să atragă atenţia lui Israel şi Bisericii asupra formalismului religios atât 

al slujitorilor, cât şi al poporului 
 

Noul Testament 
 

Numele cărţii Tema 

Matei Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegându-L pe Hristos  ca 

Împărat şi acceptând domnia Lui în viaţă 

Marcu Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegându-L pe Hristos  ca 

Slujitor şi urmându-i exemplul în slujire  

Luca Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegându-L pe Hristos în 

natura Sa umană şi acceptând maturizarea după modelul Lui  

Ioan Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegându-L pe Hristos în 

divinitatea Lui şi să -şi încredinţeze viaţa în mâna Sa puternică 

Faptele 
Apostolilor 

Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând rolul Bisericii în 
lume şi participând la extinderea ei prin propovăduirea lui Hristos 

Romani Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând îndreptăţirea prin 
credinţă, răstignirea eului, trăirea prin Duhul Sfânt ca fiind expresii ale 

harului lui Dumnezeu 

1 Corinteni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că o biserică 

imatură are probleme felurite care pot fi rezolvate prin trăirea crucii lui 
Hristos 

2 Corinteni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând prin ce trece un 

lucrător al lui Dumnezeu şi acceptând, la rândul lui, greutăţile slujbei 

Galateni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că încercarea de a 
trăi în acelaşi timp sub lege şi sub har este imposibilă, singura 

alternativă rămânând trăirea prin har 

Efeseni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând originea cerească 
şi pământească a Bisericii, viaţa ei şi elementele războiului spiritual 

Filipeni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că experienţa 
creştină se trăieşte cu bucurie, în pofida greutăţilor 

Coloseni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că Hristos este 
suprem şi suficient pentru orice aspect al vieţii 

1 Tesaloniceni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că viaţa trebuie 
ordonată în acord cu venirea lui Hristos 

2 Tesaloniceni Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând că Biserica nu va 

trece prin Necazul cel Mare, şi de aici îndemnul de a lucra din plin 
pentru împărăţie 
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1 Timotei Să lucreze la maturizarea credinciosului, respectând liderii şi ordinea 

din biserică 

2 Timotei Să lucreze la maturizarea credinciosului, evitând cursele întinse ale 

apostaziei şi înflăcărând lucrarea personală 

Tit Să lucreze la maturizarea credinciosului, îndemnându-l pe acesta la 

implicarea neîntârziată în lucruri bune 

Filimon Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând relaţia dintre un 
lider spiritual şi fostul său ucenic 

Evrei Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând preeminenţa lui 
Hristos în raport cu sistemul iudaic şi că acest conţinut al epistolei se 

adresează în primul rând evreilor 

Iacov Să lucreze la maturizarea credinciosului, practicând îndemnurile lui 

Iacov, printre care se numără şi ajutorarea orfanilor şi a văduvelor 

1 Petru Să lucreze la maturizarea credinciosului, acceptând suferinţa din 

partea lumii, fiind conştient, în acelaşi timp, că Dumnezeu îl va 
răsplăti cu glorie 

2 Petru Să lucreze la maturizarea credinciosului, distingând şi evitând pe falşii 
credincioşi strecuraţi în biserică 

1 Ioan Să lucreze la maturizarea credinciosului, verificând viaţa în raport cu 

testul credinţei din cuprinsul epistolei 

2 Ioan Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând felul cum se 

raportează apostolul Ioan la o soră cu vază 

3 Ioan Să lucreze la maturizarea credinciosului, înţelegând felul cum se 

raportează apostolul Ioan la un lider de biserică 

Iuda Să lucreze la maturizarea credinciosului, luptând pentru credinţa dată 

o dată pentru totdeauna sfinţilor 

Apocalipsa Să lucreze la maturizarea credinciosului, contemplând şi acceptând 

autoritatea lui Hristos peste Biserică, lume şi Univers 
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