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INTRODUCERE 

 

 „DEGEABA ŞTI SĂ CITEŞTI, DACĂ N-AI CITIT NICIODATĂ BIBLIA”.  

 

 

DE CE ESTE NEVOIE DE HERMENEUTICĂ? 

Termenul de hermeneutică a cunoscut o popularitate tot mai mare în ultimii ani 

ajungând să fie întrebuințat în multe feluri.  

Înțelesul tradițional este relativ simplu: hermeneutica este disciplina cqre se 

ocupă de principiile interpretării (știința interpretării, arta interpretării). Când autorii 

folosesc acest cuvânt se referă cel mai adesea la interpretarea biblică.  

De ce este nevoie de hermeneutică? 

 Nu există cursuri despre cum să interpretezi ziarul, sau hermeneutica 

conversației 

 Biblia este: 

o O carte divină și de aceea avem nevoie de o pregătire 

specială pentru a o înțelege 

o O carte omenească  - limbajul omenesc poate fi înțeles în 

mai multe feluri 

o   Exemplul din OTHELLO 

 Avem nevoie de mai mult decât de „lapte”.  Suntem chemaţi să creştem 

spiritual. Nu este bine să stăm în starea de „nou-născuţi”. 

 

 

 

 

După parcurgerea integrală a cursului, orice participant la curs ar trebui să poată 

studia cu succes toate textele biblice.  
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PLEDOARIE PENTRU STUDIUL BIBLIC 

 

În comparaţie cu eternitatea, viaţa noastră efemeră trăită pe acest pământ este 

extrem de scurtă! Şi totuşi, de felul în care ne-o trăim aici, depinde eternitatea noastră 

– ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul… 

Omul înţelept a înţeles că viaţa lui terestră relativ scurtă, cu resursele şi 

posibilităţile ei limitate, trebuie trăită investind-o în cele mai valoroase lucruri. 

Acestea sunt cele care dăinuie etern. Cu excepţia Dumnezeirii şi a fiinţelor angelice 

create de Dumnezeu, mai sunt în Univers încă două „lucruri” care există pentru 

eternitate. Când am înţeles această realitate, devenim conştienţi de faptul că în aceste 

două direcţii sau obiective merită să ne investim viaţa. Orice altceva va trece, se va 

epuiza, se va degrada şi în final va dispărea. Pământul va arde împreună cu tot ce este 

efemer pe el. Dumnezeu va distruge vechea creaţie afectată de păcat şi va crea ceva 

nou. Dar Cuvântul Său (Biblia) şi oamenii (sufletele lor) nu vor fi distruse 

niciodată. Acesta este un adevăr important care trebuie să fie bine reţinut! 

În consecinţă, nu există în această viaţă altă activitate mai importantă decât 

investirea în Cuvântul lui Dumnezeu şi în lucrul cu oamenii! Sunt două obiective 

care trebuie urmărite cu acelaşi maxim interes. Aceste obiective majore ale vieţii unui 

creştin autentic sunt legate unul de celălalt. Nu poţi să te ocupi în mod eficace de 

oameni şi de problema sufletului lor dacă nu faci referire la Cuvântul lui Dumnezeu. 

În acelaşi timp, nu poţi să te implici în abordarea Bibliei fără să fi preocupat şi de 

semenii tăi. Creştinul biblic nu promovează egoismul, ci dimpotrivă! Deci cea mai 

înţeleaptă decizie pe care o poate lua cineva care a devenit creştin autentic, este aceea 

de a-şi trăi scurta viaţă de pe pământ investind-o în Cuvântul lui Dumnezeu şi în 

oameni! Te provoc să devii şi să fii un asemenea om toată viaţa ta de aici înainte! 

Este foarte important să înţelegem ordinea priorităţilor în legătură cu aceste 

două obiective. Cu alte cuvinte, în ce vom începe să ne investim viaţa mai întâi – în 

cunoaşterea Bibliei sau în oameni? Şi chiar atunci când ne ocupăm de amândouă în 

paralel, care este ordinea corectă a priorităţilor? 
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Înţelegând că atunci când avem de-a face cu semenii noştri, trebuie să avem deja 

ce să le oferim ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul este relativ uşor de dat. 

Ordinea corectă a priorităţilor este aceasta: întâi ne ocupăm de Cuvântul lui 

Dumnezeu şi apoi de oameni! 

Dacă enunţarea ordinii corecte a priorităţilor în ce priveşte investirea vieţii şi a 

resurselor noastre este relativ simplu de făcut, mult mai complicată este formarea 

răspunsului la întrebarea care începe cu adverbul „Cum”. Trebuie să ştim „Cum să 

tratăm Cuvântul lui Dumnezeu” şi „Cum să ne investim apoi viaţa în lucrul cu 

semenii noştri”. De răspunsul la aceste două întrebări depinde formarea strategiei 

pentru atingerea celor două obiective. Nu este suficient să vrem să ne investim viaţa 

în activităţi legate de Scripturi şi de oameni. Trebuie să cunoaştem şi modul corect în 

care vom putea atinge aceste obiective; şi apoi cum să punem în practică ce am aflat. 

Acest curs este conceput tocmai cu scopul de a răspunde practic, cu argumente, la 

aceste două întrebări fundamentale: 

1. Cum să îmi investesc în mod corect şi eficace viaţa în Cuvântul lui 

Dumnezeu? 

2. Cum să-mi investesc în mod corect şi eficace viaţa în oameni? 

 

Priveşte tabelul de mai jos şi gândeşte-te ce mesaj ar putea el să-ţi transmită. 

 

                                                                       8. 

Oamenii 

                                                                       7. 

                                                                       6. 

                                                                       5. 

                                                                       4. 

 

                                                                       3. 

                                                                       2. 

Cuvântul lui Dumnezeu 

                                                                       1. 
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Reţine ce ţi-a sugerat acest tabel, scriind ideile într-un caiet pe care ar fi bine să-

l ai permanent şi să-l foloseşti când parcurgi orice lecţie. După ce ţi-ai notat acele 

gânduri, continuă să citeşti lecţia. 

Tabelul de mai sus sugerează câteva lucruri esenţiale. 

Mai întâi, el ne face să înţelegem că sunt două aspecte importante legate atât de 

Cuvântul lui Dumnezeu, cât şi de oameni. Acest fapt este sugerat de cele două cifre  

(1. şi 2., respectiv 7. şi 8.). 

În al doilea rând, prin existenţa cifrelor ni se sugerează că există o ordine şi o 

anume succesiune care indică spre un posibil proces. 

În al treilea rând, tabelul este incomplet. El sugerează astfel că între Cuvântul lui 

Dumnezeu şi oameni mai există ceva (încă nescris). Oare despre ce sau despre cine să 

fie vorba? Crezi că şti? Dacă răspunsul tău este afirmativ, scrie-l în continuare în 

acelaşi caiet în care ai notat primul răspuns referitor la tabel. Dacă însă nu cunoşti 

răspunsul şi nici nu te aventurezi să faci o încercare, citeşte cu atenţie în continuare.  

În acest tabel, între Cuvântul lui Dumnezeu şi oameni (semenii noştri), suntem 

noi care-L slujim pe Dumnezeu. El a decis să lucreze pentru oameni, prin oameni, 

folosind Cuvântul Său! Pentru a pătrunde în sufletul celor care nu-L cunosc, nu-L 

iubesc şi nu-L slujesc, Dumnezeu a decis să Se folosească de oameni creştini ca tine 

şi ca mine. Dar oare cum vrea El să se întâmple acest lucru? Presupun că te 

interesează să afli răspunsul. Pentru a-l putea înţelege, priveşte la al doilea tabel, 

observând diferenţele faţă de primul. Observarea acestora te va ajuta să-ţi formulezi în 

minte un posibil răspuns. 

 

3 Oamenii necreştini 8. Ucenicizare (asistare în dezvoltare 

spirituală) 

7. EvanghelizareConvertire 

 

2 

Creştinul în procesul 

transformării prin 

contactul lui cu Biblia 

6. Caracter cristic 

5. Maturizare spirituală 
 

4. Creştere spirituală 

3. Cunoaşterea lui Dumnezeu 

1 Cuvântul lui 

Dumnezeu 

2. Studierea Bibliei 

1. Cunoaşterea Bibliei 
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Care este deci răspunsul tău după ce ai privit cu atenţie tabelul de mai sus? Îţi 

amintesc întrebarea: Cum doreşte Dumnezeu să lucreze prin oameni (ca mine şi ca 

tine) pentru a ajunge cu Biblia la cei care nu-L cunosc? Sper că deja ai început să 

înţelegi răspunsul. Scrie-l în caietul cu celelalte răspunsuri; apoi revino la lecţie şi 

citeşte restul ei. 

 

Un aspect despre care trebuie să vorbim acum, este calitatea vieţii spirituale a 

creştinului. 

 

Dorim să vedem oameni care se întorc cu faţa spre Dumnezeu şi cu spatele spre 

păcat, trăind convertiri dramatice. Cu alte cuvinte, aşteptăm să vedem efecte 

remarcabile ale Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa semenilor noştri care nu-L cunosc 

pe Dumnezeul Scripturilor. Dar pentru realizarea acestui obiectiv, Dumnezeu doreşte 

ca mai întâi să fim preocupaţi de nivelul spiritual la care am ajuns noi – ceea ce 

înseamnă atenţie prioritară cu privire la felul în care tratăm noi Biblia. Fac această 

precizare de importanţă capitală, pentru a sublinia cât se poate de categoric 

următoarea idee: ce facem noi ca şi creştini cu Biblia determină calitatea vieţii 

noastre spirituale şi impactul pe care-l vom avea pentru cauza lui Dumnezeu între 

semenii noştri necredincioşi! 

 

Conform tabelului de mai sus, primul lucru pe care un creştin trebuie să-l 

facă, este să-şi cunoască Biblia. 

 

Cea mai eficace metodă de familiarizare cu Biblia este citirea ei repetată. 

Experţii au descoperit că pentru ca ceva să fie bine memorat sau învăţat, trebuie 

repetat sau revăzut de cel puţin treizeci de ori. Acest fapt ne determină să avem un 

plan de citire a Bibliei care să se realizeze prin citirea repetată (de cel puţin treizeci de 

ori) a unor fragmente în care îi vom împărţi textele cărţilor ei. Astfel, vom putea citi 

câte o unitate de text formată din aproximativ cinci capitole, de două ori pe zi (de 

preferinţă o dată dimineaţa şi odată seara). Îţi recomand să începi în cel mai scurt timp 

citirea Bibliei în acest mod. Nu există altă metodă mai bună pentru cunoaşterea 

Bibliei fără un efort deosebit! Chiar dacă nu faci parte dintre cei care au o remarcabilă 

capacitate de memorare, această tehnică va produce rezultate uimitoare. Trebuie doar 
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să fii perseverent şi consecvent. Astfel, vei ajunge cu timpul să-ţi cunoşti Biblia mult 

mai bine şi mult mai eficace decât dacă ai fi citi-o la rând, toată, de o sută de ori!  

Trebuie să păşim cu dreptul, răspunzând la întrebarea „De ce trebuie studiată 

Biblia?” Desigur, un răspuns general ar fi acela că de studierea corectă a Bibliei 

depind toate celelalte aspecte trecute în tabel la punctele 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 – în special 

ultimele două care, împreună cu primele (1 şi 2) ne interesau încă de la începutul 

lecţiei. Pentru o mai bună înţelegere a importanţei studierii Bibliei şi pentru a avea o 

motivaţie puternică în ce priveşte realizarea prioritară a acestui obiectiv, vom observa 

în continuare motivele pentru care Sfânta Carte trebuie studiată. 
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DE CE TREBUIE STUDIATĂ BIBLIA 

 

Motivul 1: CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU 

Înainte de orice, dacă studiem Biblia, este cel mai profitabil pentru viaţa noastră 

spirituală ca să ajungem să-L cunoaştem din ce în ce mai bine pe Dumnezeu. El ne-a 

oferit Biblia ca să ni Se reveleze prin intermediul mesajului ei. Orice creştin autentic 

studiază Biblia nu doar ca să cunoască despre Dumnezeu, ci în primul rând ca să-L 

cunoască pe Dumnezeu Însuşi care i Se revelează pe paginile ei. Cunoscându-L pe 

Dumnezeu, ajungem să Îl iubim; şi astfel se creează premisa ca să-L şi ascultăm. 

Altfel spus, ascultarea de Dumnezeu provine din faptul că Îl iubim; iar iubirea noastră 

faţă de El se naşte din cunoaşterea pe care Biblia ne-o facilitează despre acest 

Dumnezeu, atunci când o studiem corect şi consecvent. 

 

Motivul 2: CUNOAŞTEREA ADEVĂRULUI 

 

Trăim într-o vreme în care cunoaşterea adevărului a devenit o preocupare din ce 

în ce mai nesemnificativă. De fapt, datorită ecumenismului promovat de anumite 

grupări care-şi zic creştine, aproape că nu mai interesează pe nimeni care este 

adevărul în domeniul teologic. Interesul fundamental a devenit tolerarea neadevărului 

sau a confuziei cu privire la adevăr. Unii nici nu vor să ştie care este adevărul. Ei nu 

înţeleg de ce ar trebui să-l caute. Alţii, chiar dacă îl cunosc, îl sacrifică sau îl ignoră de 

dragul unor interese personale efemere. Cu toate acestea, Biblia este singura sursă 

validă pentru cunoaşterea adevărului absolut despre Dumnezeu, despre existenţă, 

despre moralitate, despre sensul, despre scopul şi despre destinul posibil al vieţii 

omului etc.  

 

Motivul 3: CREŞTERE SPIRITUALĂ 

 

Nu există creştere spirituală sănătoasă (nici la nivel de persoană, nici la nivel de 

biserică) fără studierea Bibliei conform unei metode corecte. Mulţi creştini se 

păcălesc, considerând că ce aud de la alţii în predici tematice sau ce citesc în cărţi care 

comentează Biblia, ar putea înlocui cu succes studiul personal al ei. Dar dezamăgirea 
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apare de fiecare dată când constată că proba vieţii le demonstrează imaturitatea lor 

spirituală. 

Creşterea spirituală a unui creştin se face în timp, cu aprobarea şi cu participarea 

lui în procesul de studiere a Bibliei. Nu există reţete realiste pentru creştere spirituală 

instant! 

 

Motivul 4: MATURIZARE SPIRITUALĂ 

 

Consecinţa naturală a cunoaşterii lui Dumnezeu şi a creşterii spirituale în urma 

studierii Bibliei este în primul rând maturizarea spirituală. Nici ea nu se realizează 

dintr-o dată, ci va constitui un proces care se desfăşoară în timp ce continuăm să 

studiem Scripturile. Dar acest proces este din nefericire inexistent în viaţa multor 

oameni care se numesc creştini. Desigur că ei ar dori ca trecerea timpului să rezolve 

de la sine cunoaşterea lui Dumnezeu, apoi creşterea şi maturizarea lor spirituală. Dar 

fără studierea Bibliei conform unei metode corecte, acest lucru nu se va întâmpla 

niciodată. 

 

 

Motivul 5: DISCERNĂMÂNT TEOLOGIC 

 

Discernământul teologic înseamnă abilitatea de a face diferenţa între adevăr şi 

eroare în domeniul doctrinelor creştinismului. Pentru a nu fi depistată uşor, eroarea 

teologică nu ni se prezintă niciodată singură. Ea ni se serveşte împreună cu adevărul; 

căci altfel am putea să o recunoaştem uşor şi există toate premisele să o respingem. 

Însă când ea ni se oferă amestecată cu adevărul, avem toate şansele ca nici să n-o 

observăm... Şi acest fapt se întâmplă pentru că există şi se aplică acea tehnică a 

îndreptării atenţiei spre ceea ce, incontestabil, este adevărat. Scopul urmărit dar 

nedeclarat este acela de a ne determina să considerăm apoi şi să vedem totul ca fiind 

adevăr, adică şi eroarea teologică. Cel care nu poate fi păcălit de o astfel de tactică, 

este creştinul care are discernământ teologic. El ştie să recunoască adevărul şi poate 

depista uşor eroarea, pentru că are această deprindere în urma studierii corecte a 

Bibliei. Astfel, discernământul teologic ne fereşte de tot felul de rătăciri de la credinţă 

şi chiar de acea stare periculoasă a pierderii credinţei care vine în urma îmbrăţişării 

ereziilor. 

mailto:Mihaicreta@icloud.com


“DEGEABA CITEȘTI BIBLIA, DACĂ NU O INTERPRETEZI CORECT” 9 

Curs predat de Mihai CREȚA, pentru Colegiul Biblic Lumina Lumii. mihaicreta@icloud.com 

 

Motivul 6: REZISTENŢĂ  ÎN  LUPTA  SPIRITUALĂ 

 

Suntem martorii şi chiar obiectul unui atac tot mai insistent din partea ereziilor de 

tot felul. Lupta spirituală se duce astăzi mai mult cu cei care vin cu Biblia dar o 

interpretează greşit, decât cu cei care nici nu vor să o ia în considerare. Însăşi viaţa 

creştinului este o permanentă luptă. Această luptă se desfăşoară pe două planuri. Este 

vorba despre lupta cu noi înşine pentru a ne disciplina spiritual şi lupta cu ce 

este în exteriorul nostru. Acolo se află spiritele rele şi oamenii de care acestea se 

folosesc. Războiul se duce având ca miză mintea omului. Dacă ea este fără apărare, va 

ajunge uşor să cedeze în faţa erorilor. Însă când studiem Biblia, mintea noastră 

primeşte cele mai bune consolidări pentru lupta care se dă. În consecinţă, ea va avea 

rezistenţă în lupta despre care vorbim, în acest teribil conflict de idei. 

 

 

Motivul 7: FORMAREA CARACTERULUI 

 

Caracterul creştinului nu se formează instant, ci este o consecinţă naturală a 

creşterii şi a maturizării spirituale care se realizează în timp. În exterior, caracterul se 

pune în evidenţă printr-o conduită demonstrată prin anumite fapte. Existenţa sau 

absenţa caracterului creştinesc arată cine studiază şi cine nu studiază corect Biblia. 

Procesul este relativ simplu de enunţat, dar mai greu de aplicat: studierea Bibliei, 

cunoaşterea lui Dumnezeu, creştere spirituală, maturizare spirituală, discernământ 

teologic, rezistenţă în lupta spirituală. Nimeni nu poate să progreseze în ce priveşte 

caracterul lui dacă nu a început cândva cu studierea Bibliei. Este adevărat că fiecare 

om are un anumit caracter influenţat şi modelat în timp de mediul în care a trăit şi de 

persoanele cu care a venit în contact; dar caracterul cristic nu se formează decât prin 

studierea Bibliei care ne vorbeşte despre Cristos! 
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Motivul 8: EVANGHELIZAREA EFICACE 

 

Cea mai eficace evanghelizare este determinată nu întâi de vorbe, ci de fapte! 

Vorbele doar explică ulterior acele fapte. Iar faptele trebuie să fie demonstraţia unui 

caracter deja format în asemănare cu modelul suprem - Isus Cristos. Despre El 

vorbesc atât Scripturile Vechiului Testament, cât şi cele ale Noului Testament. Deci 

pentru a fi eficienţi în evanghelizare, studierea Bibliei nu este facultativă, ci 

obligatorie. Cine nu studiază corect Biblia, nu va putea să-L cunoască nici pe 

Dumnezeu, nici pe Fiul Său, nu va creşte şi nu se va maturiza spiritual, nu va avea 

rezistenţă în lupta spirituală care se dă permanent şi în consecinţă nu va avea un 

caracter asemănător lui Cristos. Astfel, evanghelizarea va avea de suferit, pentru că se 

va încerca substituirea faptelor cu vorbele. Dar nimic nu convinge mai puternic şi 

nimic nu vorbeşte mai tare pentru cauza lui Cristos ca faptele unui creştin observate 

de necreştini. Iar pentru ca aceste fapte să fie observate, este nevoie în primul rând de 

timp. În acest timp, creştinul trebuie să promoveze o prietenie transparentă cu toţi cei 

pe care intenţionează să-i „evanghelizeze”. El va deveni astfel vulnerabil şi va arăta 

necreştinilor (iniţial fără vorbe) ce a produs Cristos în viaţa lui. Impactul faptei va fi 

mult mai mare şi va deschide uşa vorbei! Cei „evanghelizaţi” cu fapta se pot converti 

în urma unei discuţii pe care tocmai ei o vor solicita. Acea discuţie dă ocazia 

creştinului să explice necreştinului că sursa faptei lui este Cristos care a făcut-o 

posibilă prin el; şi astfel, vorba urmează faptei (cel mai bine la cererea necreştinului). 

Aceasta este evanghelizarea care se poate realiza doar dacă la baza ei s-a pus 

studierea Bibliei. Fapta este rezultatul unui caracter format după modelul lui Cristos şi 

va fi posibilă pentru cine îşi trăieşte viaţa studiind corect Biblia.  

 

 

CONCLUZIE 

Evanghelizarea lumii şi dinamica Bisericii lui Cristos depind în ultimă 

instanţă de ceea ce facem noi cu Biblia ca şi creştini. Cuvântul lui Dumnezeu scris 

este hrana spirituală pentru creştin, nu pentru necreştin! Iar necreştinul va fi de regulă 

sensibilizat nu de versete biblice, ci de faptele bune pe care le vede în viaţa creştinilor. 

Versetele trebuie convertite în fapte! Aşa se explică de ce Fiul lui Dumnezeu Şi-a 

învăţat urmaşii să trăiască frumos şi la vedere ca o fortăreaţă clădită pe un munte, de 

unde poate să fie uşor observată. Astfel, impactul faptelor creştinilor asupra 
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necreştinilor va fi remarcabil. În aceeaşi ordine de idei, bisericile secolului întâi au 

fost învăţate de apostoli să arate necredincioşilor fapte demne de Numele pe care îl 

purtau! Scripturile erau prezentate necreştinilor cu viaţa celor care erau creştini; şi 

abia apoi cu vorba. Au fost iniţial “epistole vii” pentru semenii lor. Să nu ne mire deci 

dinamica bisericii primare, ci să îi urmăm exemplul, schimbând accentul de pe vorbă 

pe faptă! Ne va lua timp, dar merită. Totul începe cu studierea Bibliei şi se termină cu 

apariţia noilor creştini care la rândul lor vor relua procesul care începe cu studierea 

Scripturilor.  

Cursul de hermeneutică este o unealtă pentru învăţarea şi însuşirea unei metode 

corecte de studiere a Bibliei în mod individual, într-un grup şi chiar cu întreaga 

biserică locală. 
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PATRULATERUL DINAMICII BISERICII 

CARACTER CRISTIC 

 

Romani 8:29; Iacov 2:17–20 

 

PLAN DIVIN 

MODEL – ISUS CRISTOS 

CONDUITĂ 

FAPTE 

 

MATURIZARE 

SPIRITUALĂ 

Efeseni 4:11–15 

 

DARURI SPIRITUALE 

PERFECŢIONARE 

ECHIPARE 

SLUJIRE 

CREŞTERE 

SPIRITUALĂ 

 

Efeseni 4:15 

 

CREDINCIOŞIE 

ADEVĂR  

DRAGOSTE 

STABILITATE 

 

EVANGHELIZARE – 

CONVERTIRE 

 

Matei 5:14–16 

Efeseni 5:1–9; Filipeni 2:12–16   

 

LUMINĂ 

IMPACT 

RĂSPUNS 

CUVÂNTUL – SURSA VIEŢII 

 

 

CUNOAŞTEREA LUI 

DUMNEZEU 

 

Osea 6:6 

Ioan 17:3; Efeseni 1:17 

 

BIBLICĂ 

CARACTERUL LUI 

VIAŢA ETERNĂ 

 ÎNŢELEPCIUNE 

 

UCENICIZARE – 

PRIMII PAŞI 

 

Matei 28:19–20 

II Timotei 2:2 

 

BOTEZUL 

ÎNVĂŢĂTORUL 

DISCIPOLUL 

ÎNVĂŢĂTURA 

 

CUNOAŞTEREA 

BIBLIEI 

 

Deuteronomul 6:1–9 

II Timotei 3:15; I Petru 2:2–3  

 

TEXTUL 

CITIRE REPETATĂ 

“LAPTE” 

MEMORARE 

 

STUDIEREA  

BIBLIEI 

 

Neemia 8:1–18  

Neemia 9:1–5; Iacov 1:25  

 

METODĂ 

INTERPRETARE 

APLICARE 

EXPERIMENTARE 
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Ordinea în care se desfăşoară acest proces, este următoarea: 

 

I. LATURA ORIZONTALĂ DE JOS:  

(1) Ucenicizare – Primii paşi. (2) Cunoaşterea Bibliei. (3) Studierea Bibliei. 

II. LATURA VERTICALĂ DIN DREAPTA: 

(3) Studierea Bibliei. (4) Cunoaşterea lui Dumnezeu. (5) Creştere spirituală. 

III. LATURA ORIZONTALĂ DE SUS: 

(5) Creştere spirituală. (6) Maturizare spirituală. (7) Caracter cristic. 

IV. LATURA VERTICALĂ DIN STÂNGA: 

(7) Caracter cristic. (8) Evanghelizare – Convertire. (1) Ucenicizare – Primii paşi. 

(Apoi procesul se reia cu cei care-l vor parcurge însoţiţi de creştinul care “cunoaşte 

drumul”) 

 

 Ce trebuie să facă orice creştin autentic pentru a trăi în ascultare de Cristos. 

 Ce rezultă din citirea Bibliei şi din studierea ei în viaţa spirituală a creştinului 

autentic. 

 Impactul creştinului asupra necredincioşilor, în urma contactului lui cu Biblia. 
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FORMAREA UNEI METODE CORECTE DE STUDIU BIBLIC 

 

Prima parte a fost o pledoarie pentru conceptul de studiu biblic. Dacă ai înţeles 

importanţa şi necesitatea acestuia pentru viaţa ta, eşti pe drumul bun! În această  a 

doua parte, vei învăţa despre formarea unei metode corecte de studiere a Bibliei. 

 Ce-ţi sugerează ideea de studiu biblic? Ce înseamnă pentru tine studiu biblic? 

Ce faci atunci când spui că studiezi Biblia? Cu ce asociezi în mintea ta conceptul de 

studiu biblic?  

 

 

„SEMNIFICAŢII” ATRIBUITE ÎN MEDIUL EVANGHELIC CONCEPTULUI 

DE STUDIU BIBLIC 

 

1. Studiul biblic este asociat în mintea multor creştini cu ideea venirii în clădirea 

unei biserici pentru a asculta o predică în care se face referire la mai multe texte 

biblice (pe o anumită temă) decât în alte ocazii. În acest caz, oamenii care pretind că 

studiază Biblia, confundă „a studia” (Biblia) cu „a audia” (o predică, un mesaj, o 

prelegere). 

2. Alţi creştini consideră că fac studiu biblic citind unele cărţi care comentează 

Biblia sau care conţin un pretins studiu biblic al unei cărţi din Biblie ori al unei teme 

biblice. Aceştia confundă verbul „a studia” cu verbul „a lectura”. 

3. Există şi categoria celor care, din anumite motive, citesc în mod repetat cam 

aceleaşi texte biblice. Ei constată după un timp că există o anume asemănare între ele. 

Acest fapt îi determină să le grupeze şi apoi să formuleze nişte concluzii – un fel de 

mini-teologii personale. Deşi susţin că studiază Biblia, aceşti oameni confundă 

conceptul de „a studia” cu cel de „a asocia”  (texte biblice) şi de „a concluziona” în 

mod arbitrar şi speculativ în raport cu Biblia. 

4. Mai pot fi întâlniţi şi creştini care încearcă să-şi pregătească un mesaj pentru 

predică; şi se orientează spre un anume text biblic pe care-l citesc şi-l recitesc, 

ajungând astfel să observe anumite lucruri (idei) în el. Acelea vor constitui ulterior 

materia primă din care vor face predica sau chiar un aşa-zis studiu biblic cu biserica. 

Aceşti oameni confundă ideea de „a studia” cu cea de „a observa”. (Studiul este mult 

mai mult decât observare.) 
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5. Alţii fac parte din categoria celor care vor să se folosească de Biblie pentru a 

justifica anumite fapte pe care le fac sau unele teorii (teologice) pe care le susţin. Ei 

caută insistent acel gen de texte biblice despre care spun că le-ar confirma 

corectitudinea faptelor şi/sau concepţiilor lor. Vor susţine apoi că punctul lor de 

vedere este bazat pe Biblie, pentru că el a rezultat din „studierea” ei. Aceştia sunt cei 

care confundă „a studia” Biblia cu „a (o) manipula”. 

6. Mai sunt şi unii oameni care se adună într-o cameră şi discută într-un mod 

civilizat despre anumite teme biblice. Fiecare participă la discuţie expunându-şi 

politicos punctul de vedere; iar în final, cel care conduce sau coordonează întâlnirea 

(pe post de moderator), încearcă să sintetizeze ce s-a discutat. Aceştia sunt cei care 

confundă verbul „a studia” cu verbul „a discuta” sau cu verbul „a opina” (a-ţi 

prezenta opinia sau părerea personală). 

7. O altă categorie de oameni este constituită din creştini care după au citit 

Biblia şi au remarcat marile ei teme, încearcă să le organizeze, punându-le într-un 

sistem coerent. Ei fac un fel de teologie sistematică rudimentară. Aceştia confundă „a 

studia” cu „a sistematiza”. 

 

Pentru că există mai multe posibile „definiţii” ale conceptului de studiu biblic, 

constatăm că suntem în dificultate. Aceasta rezultă din faptul că nu ştim exact care 

definiţie este cea corectă şi nici măcar dacă între toate acestea există cel puţin una 

care să fie corectă…  

În mediul protestant este cunoscut faptul că Învăţătorul suprem al creştinului şi 

al Bisericii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însuşi Fiul lui Dumnezeu l-a prezentat, 

printre altele, ca fiind Învăţătorul care urma să-L înlocuiască supă Înălţarea Sa. 

Ca Învăţător divin, Duhul Sfânt se aseamănă cu un învăţător omenesc prin faptul 

că face slujba de pedagog. În această funcţie, El se foloseşte de un “Manual” în care 

Şi-a publicat informaţiile pe care le oferă celor interesaţi să-I cunoască “materia” şi să 

şi-o însuşească. Aceşti oameni dispuşi să se lase învăţaţi de Duhul Sfânt, sunt creştinii 

autentici. 

“Manualul” Învăţătorului divin numit Duhul Sfânt este Biblia! El este Cel care a 

inspirat pentru scrierea cărţilor ei pe fiecare dintre redactorii umani de care s-a folosit 

în acest scop. Cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei sunt în totalitate şi în 

exclusivitate opera Sa. Scripturile Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de 

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începând cu Geneza şi terminând cu Apocalipsa! 

mailto:Mihaicreta@icloud.com


16 [“DEGEABA CITEȘTI BIBLIA, DACA NU O INTERPRETEZI CORECT”] 

 

Curs predat de Mihai CREȚA, pentru Colegiul Biblic Lumina Lumii. mihaicreta@icloud.com    

 

16 

Până aici, totul pare clar şi de acceptat. Însă lucrurile încep să se complice atunci 

când acest Biblia nu mai este interpretat şi înţeles la fel de cei care îl citesc, deşi 

toţi susţin că au cele mai bune intenţii. Trebuie precizat însă că intenţia bună nu 

este suficientă pentru garantarea unui bun rezultat. Între intenţie şi rezultat există 

totdeauna o metodă bună sau rea, corectă sau eronată. Nu doar intenţia bună, ci 

metoda bună adăugată intenţiei bune va garanta şi un bun rezultat. Deci rezultatul 

depinde totdeauna şi de metodă, nu doar de intenţie, fie ea chiar foarte bună!  

Atunci când cinci oameni creştini ţin în mână aceeaşi Biblie şi totuşi fiecare îi 

înţelege un anumit text diferit de toţi ceilalţi, ceva este în neregulă. Undeva este cel 

puţin o greşeală de fond, acea greşeală este legată de metoda lor de abordare a Bibliei. 

Niciodată nu vom putea avea rezultate identice, dacă metoda de abordare a Bibliei nu 

va fi aceeaşi pentru toţi cei implicaţi în înţelegerea ei. Aşa se explică acea frecventă 

diferenţă care există între teologi şi apoi între teologiile lor… 

Părinţii creştinilor evanghelici au fost reformatorii protestanţi. Între aceştia s-au 

remarcat Martin Luther şi Jean Calvin. 

 

Când Luther a pus Biblia în mâna omului de rând (prin traducerea acesteia în 

limba germană), el nu i-a oferit odată cu aceasta şi o metodă corectă de abordare sau 

de studiere a ei. Deşi intenţia lui ca traducător a fost bună, rezultatul nu a fost la 

fel de bun. Cititorul Bibliei a avut în sfârşit libertatea de-a o citi pentru sine. Dar el nu 

a fost învăţat ce să facă nici cu Biblia şi nici cu această libertate. De fapt, creştinul 

protestant al secolului al XVI-lea a fost surprins destul de nepregătit pentru acest 

eveniment! 

Este cunoscut faptul că libertatea fără reguli, creează anarhie! Când eşti 

liber să citeşti Biblia pentru tine dar nu ai nici o regulă în abordarea ei, eşti în cea mai 

periculoasă situaţie! Aceasta a fost una dintre premisele apariţiei tuturor erorilor de 

interpretare a Bibliei din istoria creştinismului.  

Anarhia teologică apărută după declanşarea Reformei religioase a condus în 

timp la apariţia unei mulţimi de confesiuni protestante, fiecare având “teologia” ei 

diferită de a celorlalte. Abordările diferite ale Bibliei au produs rezultate diferite şi au 

determinat mai departe apariţia unor confesiuni diferite… 
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Nici Calvin nu a oferit o metodă justificată de abordare a Bibliei, deşi a fost 

declarat ulterior teologul Reformei religioase protestante. El este primul care a 

realizat o sistematizare în teologia vremii între protestanţi. Iar influenţa teologiei 

calviniste a fost ulterior atât de puternică, încât lumea evanghelică este astăzi 

împărţită în două grupuri: cei care sunt de acord cu ea şi care o promovează ca şi crez 

al lor, iar alţii care o resping ca pe o gravă erezie...  

Este adevărat că fiecare teologie sistematică luată singură, este coerentă. Cu alte 

cuvinte, conceptele ei nu se contrazic între ele şi totul este în armonie în respectivul 

sistem. Însă dincolo de un asemenea sistem, atunci când pe piaţa ideilor teologice 

există un altul (reprezentând o altă teologie sistematică) care are în interior tot 

coerenţă şi armonie, apare o întrebare legitimă: De ce nu coincid rezultatele? Şi astfel 

trebuie să revenim asupra problemei de fond, accentuând încă odată importanţa 

metodologiei în obţinerea rezultatului, indiferent de bunele intenţii care nu pot fi 

contestate. 

 

De exemplu, „teologia sistematică” a lui Calvin se fundamentează pe cinci 

concepte care se armonizează perfect între ele şi par să aibă o logică de fier. Acestea 

sunt următoarele: 

1. Depravare totală (omul fiind văzut ca atât de păcătos, încât până şi voinţa lui 

este coruptă; şi în consecinţă, ea nu mai este liberă). 

2. Alegere necondiţionată (prin care se susţine că Dumnezeu a ales în mod 

suveran care să fie destinul etern al oamenilor, fără condiţia ca El să fi cunoscut 

anticipat ce vor face ei; şi astfel, există o predestinare a unora pentru mântuire, iar a 

altora pentru iad). 

3. Har irezistibil (termenul referindu-se la faptul că cei aleşi şi deci predestinaţi 

“mântuirii” sunt salvaţi independent de propria lor voinţă şi indiferent de dorinţa lor, 

când Duhul Sfânt îi atrage spre Cristos fără ca ei să mai poată opune rezistenţă). 

4. Ispăşire limitată (ceea ce înseamnă că Isus Cristos n-a murit pentru toţi 

oamenii; ci lucrarea Sa pe cruce este limitată la numărul celor predestinaţi pentru 

salvare). 

5. Păstrarea sfinţilor în har sau Perseverenţa sfinţilor (însemnând că cei aleşi 

care sunt predestinaţi să fie salvaţi prin acţiunea Spiritului Sfânt, nu vor mai fi 

niciodată pierduţi – „odată mântuiţi, ei sunt pentru totdeauna mântuiţi”; în consecinţă, 
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astăzi se susţine ideea că nu există cădere din har, iar mântuirea odată însuşită, nu se 

mai poate pierde, indiferent ce ar face omul după ce a primit-o). 

 

Dar acestei teologii i se opune o alta care este la fel de coerentă în interiorul ei şi 

care are tot cinci concepte fundamentale armonizate între ele prin aceeaşi logică de 

fier. Este vorba despre ceea ce numim „teologia arminiană” – denumire care provine 

de la numele celui care a lansat-o. Acesta a fost un teolog olandez numit Jacob 

Herman, dar care s-a supranumit Arminius (nume latin). Cele cinci concepte ale 

teologiei lui sunt următoarele: 

 

1. Voinţă liberă (considerând că Dumnezeu oferă omului harul care-i face voinţa 

capabilă să coopereze cu El cel puţin cu privire la “mântuirea” lui; astfel, această 

mântuire poate fi acceptată sau respinsă prin libera alegere a omului). 

 

2. Alegere condiţionată (însemnând că decizia suverană a lui Dumnezeu de “a 

alege” pe unii pentru mântuire şi de “a respinge” pe alţii în iad are la bază condiţia 

preştiinţei Acestuia, în baza căreia El cunoaşte dinainte că unii oameni vor accepta 

salvarea pe care le-a oferit-o, iar alţii o vor respinge). 

 

3. Ispăşire universală (prin care se înţelege că moartea lui Cristos pe cruce este 

suficientă pentru toţi oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care cred în El şi I-o 

acceptă pentru ei personal). 

 

4. Har care poate fi obstrucţionat (conceptul referindu-se la faptul că oamenii se 

pot opune harului salvator al lui Dumnezeu, făcându-l astfel fără efect şi deci inutil 

pentru ei). 

5. Har din care se poate cădea (ceea ce înseamnă că Dumnezeu poate oferi Har 

sfinţilor ca să nu cadă, dar acest Har nu li se impune şi nu-i ţine cu forţa. Există 

posibilitatea căderii din Har pentru cei care decid acest lucru cu privire la ei; iar în 

acest caz, partea slabă este omul şi nu harul lui Dumnezeu). 
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Prin expunerea acestor două sisteme teologice, nu am făcut altceva decât ţi-am 

demonstrat unde s-a ajuns la scurt tip după Reforma religioasă protestantă, în 

lipsa unei metode corecte de studiere a Bibliei. Acum cred că deduci relativ uşor o 

altă evidentă concluzie: dacă nu avem o metodă corectă de studiu biblic, nu putem 

determina cine este corect şi cine greşeşte în teologie! 

Cine a învăţat să-şi verifice teologia de împrumut, a înţeles mai întâi că trebuie 

să avem o metodă justificată de studiere a Bibliei. Apoi, cu această metodă se 

lucrează pe fiecare dintre cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei. Vor rezulta astfel 

adevăruri teologice care formează o teologie biblică descoperită personal şi nu 

preluată de la alţii. Această teologie poate fi apoi structurată pe subiecte şi poate lua 

forma unei teologii sistematice. România nu are o teologie sistematică autohtonă. 

Formarea acestei teologii cere o metodă justificată de studiu biblic şi un timp relativ 

lung de muncă serioasă cu această metodă aplicată întregii Biblii! Este mult mai 

comod cu teologie din import. Dar în acelaşi timp este cel mai riscant. 

 „Ce metodă vom promova pentru a studia corect Biblia?” Cu alte cuvinte, cum 

să procedăm în stabilirea metodei de studiere a Bibliei, astfel încât aceasta să fie bună 

și corectă. Ce face o metodă de studiu biblic să fie corectă şi, pe de altă parte, ce 

anume face ca alta să fie greşită? Acestea sunt întrebări de maximă importanţă pentru 

un început de drum în domeniul Hermeneuticii Biblice Aplicate. 

 „Pentru ca o metodă de studiu biblic să fie corectă, ea trebuie să se formeze 

ţinând cont de caracteristicile fundamentale ale Bibliei.” Să pornim în direcţia bună 

precizând că orice studiu biblic se realizează corect atunci când există mai întâi: 

 Obiectul de studiu sau acel obiect care urmează să fie studiat. 

 O metodă de studiu care rezultă în mod obligatoriu din caracteristicile 

fundamentale ale obiectului de studiu şi care se bazează pe ele în 

formarea ei. 

 Cel puţin o persoană care face studiul obiectului conform metodei 

stabilite anterior. 

 Rezultate evidente şi concludente. 
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Putem acum să formulăm o a doua variantă mai generalizatoare de răspuns la 

întrebarea pusă mai sus: Pentru ca o metodă de studiu să fie corectă, trebuie ca ea să 

se nască din natura obiectului de studiu. 

Am ajuns astfel al o nouă întrebare majoră: „Care este deci natura Bibliei?” 

Cu alte cuvinte, „Care sunt acele caracteristici fundamentale ale Bibliei în baza cărora 

ne vom construi metoda de studiu biblic?”  

Dumnezeu a stabilit ca Biblia să aibă cel puţin opt caracteristici fundamentale: 

1. Revelaţia de Sine specială a lui Dumnezeu (Biblia) ne-a fost dată prin 

intermediul artei numite literatură. 

2. În textele cărţilor ei, Biblia conţine idei exprimate în propoziţii şi/sau 

fraze care formează paragrafe. 

3. Când Dumnezeu ne-a oferit Biblia formată din cărţi, El a făcut ca fiecare 

carte  biblică să aibă o anumită temă generală distinctă. 

4. Biblia conţine mesaje adresate iniţial unor destinatari care au existat într-

un context istoric special. 

5. Biblia conţine două mari categorii de adevăr: adevăr descriptiv şi adevăr 

prescriptiv. 

6. Biblia stabileşte norme morale prin intermediul adevărului ei 

prescriptiv. 

7. Orice poruncă a Bibliei se încadrează într-un principiu. 

8. Prin intermediul principiilor din spatele poruncilor concrete, Biblia este 

permanent utilă pentru orice creştin. 
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SCHEMA DE PRINCIPIU A METODEI DE STUDIU BIBLIC 

 

 

Nr. 

CARACTERISTICI 

FUNDAMENTALE 

ALE BIBLIEI 

ETAPELE STUDIERII BIBLIEI 

Determinate de  

Caracteristicile ei Fundamentale 

 

 1. 

Revelaţia de Sine specială a lui Dumnezeu 

(Biblia) ne-a fost oferită prin intermediul 

artei numite literatură. 

ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Aflarea tipului de literatură în care se încadrează 

textul de studiat şi a regulilor acelei forme literare 

biblice. 

 

 2. 

În textele cărţilor ei, Biblia conţine idei 

exprimate în propoziţii şi/sau fraze care 

formează paragrafe. 

ABORDAREA ANALITICĂ A BIBLIEI 

Delimitarea şi intitularea paragrafelor. 

 

 3. 

Când Dumnezeu ne-a dat Biblia formată din 

cărţi, El a făcut ca fiecare carte biblică să 

aibă o anumită temă generală distinctă. 

ABORDAREA SINTETIZATOARE  

A BIBLIEI 

Aflarea şi intitularea temei generale a cărţii. 

 

 4. 

Biblia conţine mesaje adresate iniţial unor 

destinatari care au existat într-un context 

istoric special. 

ABORDAREA EXEGETICĂ 

(CONTEXTUAL-ISTORICĂ) A BIBLIEI 

Punerea şi evaluarea mesajului textului  

în contextul istoric iniţial al apariţiei lui. 

 

 

 5. 

Biblia conţine două mari categorii de 

adevăr:  

adevăr descriptiv şi  

adevăr prescriptiv. 

ABORDAREA ADEVĂRURILOR BIBLIEI 

Separare între adevărul descriptiv şi cel 

prescriptiv în cadrul textului sau al cărţii de 

studiat. 

 

 

 6. 

 

Biblia stabileşte norme morale prin 

intermediul adevărului ei prescriptiv. 

ABORDAREA PRESCRIPTIV–

NORMATIVĂ  A BIBLIEI 

Clasificarea adevărului descriptiv al Bibliei prin 

cel prescriptiv al ei. 

 

 

 7. 

 

Orice poruncă a Bibliei se încadrează într-

un principiu. 

ABORDAREA TEOLOGICĂ A BIBLIEI 

Aflarea şi formularea principiului (-ilor) 

teologic(e) al(e) textului de studiat. 

 

8. 

Prin intermediul principiilor din spatele 

poruncilor concrete, Biblia este permanent 

utilă pentru orice creştin. 

ABORDAREA  

RELEVANT-APLICATIVĂ A BIBLIEI 

Aplicarea principiului(-ilor) teologic(e) în formele 

specifice şi relevante contextului nostru. 
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Vom aplica cele opt etape de studiu biblic la fiecare dintre cele zece forme 

literare ale Bibliei. Pentru început, vom parcurge prima etapă (Abordarea literară a 

Bibliei) pentru Naraţiunea Istorică. Astfel vei putea înţelege practic cum se face 

corect un studiu biblic; şi îţi vei însuşi metodologia lui. Curând vei descoperi în 

Cuvântul lui Dumnezeu mari comori spirituale; şi vei realiza în timp că acest lucru nu 

ar fi fost posibil niciodată dacă nu ai fi folosit o metodă de studiu biblic!  
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ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Naraţiunea Istorică – Partea I 

 

Partea teoretică a lecţiei  

În cadrul părţii teoretice la care ne aflăm, vom începe studierea Bibliei cu luarea 

în considerare a primei caracteristici fundamentale a ei: Revelaţia de Sine specială a 

lui Dumnezeu (Biblia) ne-a fost oferită prin intermediul artei numite literatură. 

De ce trebuie să plecăm de la această caracteristică; şi, de fapt, unde vrem să 

ajungem? Ca să răspund la această dublă întrebare, îţi amintesc o idee importantă 

prezentată deja. Acolo am stabilit că atunci când dorim să studiem corect Biblia, 

trebuie să avem o metodă justificată de studiere a ei; iar metoda justificată de studiu 

biblic este aceea care se formează în mod determinativ şi exclusiv pe baza naturii 

Bibliei, adică numai pe caracteristicile ei fundamentale. Prima dintre aceste 

caracteristici este cea deja enunţată mai sus. Între cele opt caracteristici fundamentale 

ale Bibliei, aceasta determină parcurgerea unei prime etape de studiu biblic. Am 

numit-o ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI. În cadrul acestei etape vom afla atât 

forma literară în care se încadrează textul de studiat (oricare ar fi acela) şi regulile 

acelei literaturi biblice, cât şi regulile hermeneutice specifice ei. 

 

ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Aflarea tipului de literatură în care se încadrează textul de 

studiat 

şi a regulilor acelei literaturi biblice 
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SCHEMA DE PRINCIPIU A METODEI DE STUDIU BIBLIC  

 

 

Nr. 

CARACTERISTICI 

FUNDAMENTALE 

ALE BIBLIEI 

ETAPELE STUDIERII BIBLIEI 

Determinate de  

Caracteristicile ei Fundamentale 

 

 

 1. 

Revelaţia de Sine specială a lui Dumnezeu 

(Biblia) ne-a fost oferită prin intermediul artei 

numite literatură. 

ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Aflarea tipului de literatură în care se încadrează textul 

de studiat şi a regulilor acelei forme literare biblice. 

 

 2. 

În textele cărţilor ei, Biblia conţine idei 

exprimate în propoziţii şi/sau fraze care 

formează paragrafe. 

ABORDAREA ANALITICĂ A BIBLIEI 

Delimitarea şi intitularea paragrafelor. 

 

 3. 

Când Dumnezeu ne-a dat Biblia formată din 

cărţi, El a făcut ca fiecare carte biblică să aibă o 

anumită temă generală distinctă. 

ABORDAREA SINTETIZATOARE  

A BIBLIEI 

Aflarea şi intitularea temei generale a cărţii. 

 

 4. 

Biblia conţine mesaje adresate iniţial unor 

destinatari care au existat într-un context istoric 

special. 

ABORDAREA EXEGETICĂ (CONTEXTUAL-

ISTORICĂ) A BIBLIEI 

Punerea şi evaluarea mesajului textului  

în contextul istoric iniţial al apariţiei lui. 

 

 

 5. 

Biblia conţine două mari categorii de adevăr:  

adevăr descriptiv  

şi  

adevăr prescriptiv. 

ABORDAREA ADEVĂRURILOR  BIBLIEI 

Separare între adevărul descriptiv şi cel prescriptiv în 

cadrul textului sau al cărţii de studiat. 

 

 

 6. 

 

Biblia stabileşte norme morale prin intermediul 

adevărului ei prescriptiv. 

ABORDAREA  

PRESCRIPTIV–NORMATIVĂ  A BIBLIEI 

Clasificarea adevărului descriptiv al Bibliei prin cel 

prescriptiv al ei. 

 

 

 7. 

 

Orice poruncă a Bibliei se încadrează într-un 

principiu. 

ABORDAREA  

PRINCIPIAL-TEOLOGICĂ 

A BIBLIEI 

Aflarea şi formularea principiului (-ilor) teologic(e) 

al(e) textului de studiat. 

 

 

8. 

Prin intermediul principiilor din spatele 

poruncilor concrete, Biblia este permanent 

utilă pentru orice creştin. 

ABORDAREA  

RELEVANT-APLICATIVĂ A BIBLIEI 

Aplicarea principiului(-ilor) teologic(e) în formele 

specifice şi relevante contextului nostru. 
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B. Explicare 

Pentru a fi înţeleasă în final din punct de vedere teologic, Biblia trebuie abordată 

în primul rând ca literatură. Aceasta este consecinţa faptului că Dumnezeu a decis să 

ne ofere Revelaţia Sa specială (Biblia) în forma literaturii antice. 

Literatura biblică diferă aproape total de literatura contemporană. Este vorba 

despre acele forme literare pe care le găsim în textele cărţilor biblice. Dintre ele, doar 

forma literară numită „naraţiune istorică” mai are astăzi corespondent în literatură. 

Acest fapt vorbeşte de la sine despre imperativul cunoaşterii acelor forme literare şi a 

regulilor lor care au fost stabilite în istorie de oameni. Dumnezeu doar s-a folosit de 

acele forme literare specifice vremurilor antice. Desigur, dacă revelaţia divină s-ar fi 

scris în vremea noastră, Dumnezeu ar fi folosit formele literare de azi, iar noi ne-am fi 

considerat privilegiaţi… Însă pentru a proceda corect cu Biblia, acum suntem în 

situaţia în care trebuie să parcurgem etapa enunţată şi justificată mai sus. 

Înainte de a prezenta specificul formelor literare ale Bibliei, este necesar să 

precizăm că acestea sunt în număr de zece (cinci pentru Vechiul Testament şi cinci 

pentru Noul Testament) aşa cum se poate citi mai jos: 

 

CELE ZECE FORME LITERARE DISTINCTE ALE BIBLIEI 

 

A. În Vechiul Testament                                       B. În Noul Testament 

1. Naraţiunea istorică                                                   6. „Evanghelia” 

2. Legea mozaică                                                          7. Parabola 

3. Poetica evreiască                                                       8. „Faptele apostolilor” 

4. Înţelepciunea evreiască (Scrieri sapienţiale)             9. Epistola 

5. Profeţia                                                                      10. Apocalipsa 

 

Datorită faptului că Biblia nu este formată din acelaşi fel de literatură, prima 

întrebare pe care trebuie să şi-o pună fiecare cititor al unui text biblic, este aceasta: 

„În ce fel de literatură se încadrează textul pe care-l citesc (şi pe care doresc să-l 
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studiez)?” Când a găsit răspunsul la această întrebare, va fi pregătit să facă următorul 

pas, întrebându-se pentru început prin ce se caracterizează acea formă literară biblică 

şi care-i sunt regulile. După găsirea răspunsului, va putea trece la partea practică a 

studiului biblic. 

NARAŢIUNEA ISTORICĂ 

 

1. Definiţie 

Ca formă literară distinctă a unor texte din cărţile Bibliei, Naraţiunea istorică 

este recunoscută în acel text biblic unde avem o povestire sau o relatare despre ceva 

sau despre cineva care a făcut ori a spus ceva, cândva, undeva (într-un anumit 

context). Am formulat astfel cea mai generală şi mai simplificată definiţie a acestui 

fel de literatură biblică. În continuare vom putea înţelege care este natura naraţiunilor 

istorice ale Bibliei, adică acele detalii semnificative despre specificul lor. 

 

2. Caracteristici şi reguli hermeneutice pentru naraţiunile istorice biblice 

Orice naraţiune are trei componente din care se formează: (1) Personaje, (2) 

Acţiuni şi (3) Context(ul în care se desfăşoară acţiunea personajelor). 

În cartea „Biblia ca literatură”, Gordon D. Fee oferă câteva sfaturi de pe 

poziţia sa de autoritate în materie de interpretare a Vechiului Testament. În cadrul 

capitolului intitulat „Naraţiunile Vechiului Testament” (pag. 105-108), autorul face 

următoarele precizări:  

„1. Naraţiunile Vechiului Testament nu sunt simple povestiri despre oameni 

care au trăit în vremurile respective. Ele sunt în primul rând relatări despre ce a făcut 

Dumnezeu pentru şi/sau prin acei oameni […] Dumnezeu este eroul (principal al) 

povestirii. 

2. Naraţiunile Vechiului Testament nu sunt alegorii sau povestiri cu semnificaţii 

simbolice ascunse. Naraţiunile nu răspund tuturor întrebărilor noastre despre un 

anumit subiect. 

3. Naraţiunile Vechiului Testament nu ne învaţă întotdeauna în mod direct […] 

Ele ne oferă un gen de cunoaştere «nemijlocită» a lucrării lui Dumnezeu în lumea Sa; 
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şi, deşi această cunoaştere este mai repede secundară decât primară, ea este totuşi 

reală şi îţi poate modela comportamentul […]. 

Deşi naraţiunile istorice ale Vechiului Testament nu ne învaţă în mod direct, 

ele ilustrează de multe ori ceea ce este afirmat direct şi categoric în altă parte a 

Bibliei. Este un fel de învăţare implicită care, conjugată cu învăţăturile explicite 

corespunzătoare din Scriptură, este deosebit de eficientă pentru formarea acelei 

experienţe educative pe care Spiritul Sfânt o poate folosi în mod pozitiv. 

4. Nu ni se spune totdeauna la sfârşitul unei naraţiuni istorice biblice dacă ce s-a 

întâmplat este bun sau rău. Se presupune că suntem capabili să apreciem singuri cele 

relatate, pe baza a ceea ce Dumnezeu ne-a învăţat în mod direct şi categoric în 

Scriptură. 

5. Nu orice naraţiune istorică individuală sau episod al unei naraţiuni are în mod 

necesar şi o morală proprie […]. Există un curent sau o mişcare de ansamblu în 

naraţiunea cărţii, un fel de suprastructură care marchează ideea, de obicei una singură. 

Astfel, naraţiunile sunt (parţial) asemănătoare parabolelor – în sensul că întregul este 

cel care transmite mesajul, şi nu elementele care-l compun luate în mod individual. 

[…] Nu are sens să încerci să descoperi semnificaţia fiecărui eveniment izolat într-o 

naraţiune. Ea trebuie evaluată ca unitate (întreagă) şi nu pe bucăţi.” 

Ajuns în acest stadiu al dezbateri despre naraţiunile istorice ale Vechiului 

Testament, profesorul Fee lansează ideea introducerii unei importante reguli. Aceasta 

se poate numi „Regula nivelurilor”. Renunţăm acum la citatele corespunzătoare 

acestui subiect, pentru că el va fi oricum prezentat detaliat spre finalul lecţiei. Gordon 

Fee continuă: 

6. ”Trebuie să acordăm o mare atenţie acestei mişcări de ansamblu a unei 

naraţiuni istorice şi contextului ei, pentru a-i descifra integral sensul. Ceea ce este 

implicit în naraţiune, poate fi la fel de semnificativ ca şi ceea ce este explicit. 

Ne vom confrunta cu tot felul de probleme dacă încercăm să descoperim în 

naraţiunile istorice ale Bibliei sensuri despre care credem că Dumnezeu «le-a ascuns» 

acolo. Nu asta înseamnă cuvântul implicit, ci faptul că mesajul poate fi înţeles din 

ceea ce se spune, deşi nu este exprimat în multe cuvinte. Obiectivul nostru nu este 

să vânăm lucruri care nu pot fi înţelese de toată lumea. Ci trebuie să observăm tot 

ceea ce naraţiunea istorică spune efectiv – direct şi indirect, dar niciodată într-un mod 
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obscur sau numai nouă personal! Dacă nu eşti capabil să convingi pe alţii cu privire 

la ceea ce crezi că exprimă textul în mod implicit astfel încât ei să înţeleagă ideea 

comunicată de text, este aproape o certitudine că îl interpretezi greşit. […] Probabil 

că inventezi o nouă povestire… 

7. Naraţiunile biblice consemnează ce s-a întâmplat, nu neapărat ce ar mai trebui 

să se întâmple sau să se repete de atunci încoace cu fiecare cititor al lor. De aceea, nu 

orice naraţiune are şi o morală proprie. 

8. Ceea ce fac oamenii în naraţiunile istorice biblice nu constituie neapărat un 

exemplu bun pentru noi. Adesea este tocmai contrariul. Majoritatea personajelor din 

naraţiunile Vechiului Testament sunt  

9. Naraţiunile istorice ale Bibliei sunt valoroase pentru noi tocmai pentru că 

demonstrează într-un mod atât de viu implicarea lui Dumnezeu în lume şi ilustrează 

principiile şi chemarea Lui.” 

 

La rândul lui, în cartea „Cum să interpretăm Biblia”, Alfred Kueen vorbeşte în 

capitolul intitulat „Interpretarea unui text narativ” despre naraţiunile istorice ale 

Bibliei:  

„Contrar istorisirilor din literatura noastră, povestirile Bibliei sunt foarte discrete 

în descifrarea personajelor şi a motivelor care le inspiră diferitele lor acţiuni. Adesea, 

autorul ne lasă să ghicim noi motivele şi scopurile personajelor, rezumându-se doar la 

câteva indicii minore (un cuvânt, un detaliu, o acţiune, un gest). […] (Walke, citat de 

Longman, pag. 91). 

Cel mai frecvent, un personaj este descris indirect: prin cuvintele lui, prin 

gândurile lui, printr-o faptă pe care o face el sau prin reacţiile altora (vezi Daniel 6:5). 

[…] Locuitorii din Listra l-au considerat pe Barnaba ca fiind Zeus; iar pe Pavel, zeul 

Hermes (Fap. Ap. 14:12). Conform reprezentărilor acestor doi zei în mitologie, se 

poate deduce că Barnaba era un om solid, iar Pavel mic de statură. Reţineţi cum sunt 

caracterizaţi unii dintre fraţii lui Iosif prin propriile lor reacţii (Ruben: Gen. 37:21-22; 

Iuda: Gen. 43:3,8; 44:16,18). (pag 216). 

Destul de frecvent, istorisirea ne prezintă un bărbat sau o femeie care se află la o 

răscruce a vieţii lor. […] Acolo se decide adesea sensul istoriei. De exemplu, 
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hotărârea lui Avraam părăsind Haranul şi îndreptându-se spre Moria, opţiunea lui 

Iosif în faţa avansurilor soţiei lui Potifar, alegerea pe care o face Moise refuzând să fie 

numit fiul fiicei faraonului, decizia lui Rut când a preferat să rămână cu Naomi, 

opţiunea lui David când o vede pe Bat-Şeba, decizia lui Daniel şi a celor trei prieteni 

ai lui de a nu face compromisuri, opţiunea discipolilor lui Isus de a lăsa totul pentru a 

merge după El etc. În toate aceste cazuri, povestitorul prezintă personajul principal 

supus unui test; iar încercarea nu este totdeauna benefică celui încercat. În funcţie de 

evoluţia eroului principal, istorisirea devine pentru noi un model de urmat sau un 

avertisment. (pag. 217). 

Orice detaliu menţionat într-o scriere, răspunde unei intenţii clare a autorului. 

Detaliile ne pot orienta cercetările, ajutându-ne să descoperim semnificaţia pe care 

autorul a intenţionat să o dea istorisirii sale. Sub acest raport, adesea suntem frapaţi de 

numeroasele repetiţii existente în textele narative. […] O analiză literară identifică în 

aceste repetiţii o trăsătură specifică stilului narativ ebraic, menit să atragă atenţia 

cititorului asupra unor aspecte importante. (pag. 219). 

În cartea „The Art of Biblical Narative” (New York, 1981, pag. 95-113), R. 

Alter a identificat şi a prezentat cinci tipuri de repetiţie. Dintre acestea, amintim aici 

doar două: 

- repetiţia de tip „laitmotiv” – reprezentată  de un cuvânt sau un grup de cuvinte 

care se repetă de mai multe ori ca urmare a importanţei lui (lor) strategice pentru acea 

istorie (de exemplu, cuvântul casă în 2Samuel 7). 

- repetiţia sub formă de „scenă-tip” – este aceea care se găseşte în texte care se 

aseamănă prin conţinut şi structură: aceeaşi secvenţă a unei acţiuni atrage atenţia 

asupra unei intenţii comune mai multor evenimente (de exemplu, cinci cazuri de 

femei sterile care până la urmă au născut oameni de o valoare deosebită după 

intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu în viaţa lor). 

O altă caracteristică a naraţiunilor istorice ale Bibliei este aceea că ele sunt 

lipsite de anumite elemente pe care, în mod cert, un autor modern le-ar fi semnalat. 

[…] 

Semnificaţia unei istorisiri poare fi abordată din patru puncte de vedere sau 

perspective: 

1) Semnificaţia pentru persoanele implicate în povestire; 
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2) Semnificaţia pentru martorii oculari şi pentru contemporanii lor; 

3) Semnificaţia pentru destinatarii cărţii; 

4) Semnificaţia pentru noi înşine.” (pag. 220) 

„Pentru a descoperi această semnificaţie, va trebui să revenim adesea asupra 

scopului întregii cărţi. […] Istoria asupra căreia ne oprim, este o verigă a unui lanţ 

mai lung. Ea se află la locul ei, într-un punct bine determinat, asemenea unui element 

al unei demonstraţii.” (pag. 221). 

„Uneori trebuie să remarcăm faptul că povestirile au fost scrise din perspectiva 

împlinirii lor.” (pag. 222). 

 

REGULA NIVELURILOR NARAŢIUNILOR ISTORICE ALE BIBLIEI 

 

Naraţiunile istorice biblice individuale se regăsesc în unul dintre cele patru 

niveluri prezentate mai jos: 

 

A. Naraţiunea imediată sau cea care este în discuţie. 

 

B. Naraţiunea complexă formată din mai multe naraţiuni imediate. 

 

C. Naraţiunea majoră (Istoria biblică a Israelului). 

Punctele majore ale acestui nivel (al treilea) al naraţiunii biblice sunt 

următoarele: 

(1)  Chemarea lui Avraam. 

(2)  Genealogia avraamică prin patriarhii viitorului popor evreu. 

(3)  Sclavia evreilor în Egipt. 

(4)  Ieşirea evreilor din Egipt şi intrarea în „Ţara promisă”. 

(5)  Neascultarea de Dumnezeu a poporului evreu şi consecinţele acestei 

neascultări. 
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(6)  Ocrotirea lui Dumnezeu şi avertismentele Lui pentru poporul evreu. 

(7)  Distrugerea ţării evreilor şi deportarea lor. 

(8) Revenirea evreilor din exil. 

 

 

D. Naraţiunea ultimă (Planul lui Dumnezeu cu omenirea începând cu actul 

Creaţiei). 

În acest ultim nivel (cel superior) al naraţiunii istorice biblice, se pot include 

următoarele puncte de referinţă: 

(1)  Creaţia iniţială. 

(2)  Căderea omului în păcat. 

(3)  Forţa şi omnipotenţa păcatului între oameni. 

(4)  Necesitatea salvării omenirii din păcat şi de la consecinţele acestuia. 

(5)  Întruparea şi sacrificarea lui Cristos pentru a face posibilă salvarea 

oamenilor. 

 Naraţiunea imediată trebuie privită şi înţeleasă în cadrul naraţiunii 

complexe din care face parte împreună cu celelalte naraţiuni imediate. 

 Naraţiunea complexă va fi privită şi explicată în cadrul naraţiunii 

majore (a istoriei poporului evreu) de care aparţine şi în care este 

inclusă. 

 Naraţiunea majoră (istoria biblică a evreilor) va fi corect înţeleasă şi 

interpretată în cadrul (contextul) naraţiunii ultime, privind la planul 

de salvare făcut de Dumnezeu pentru om şi văzând astfel rolul special 

al poporului evreu în cadrul acestui plan general divin. 

 

 

 

mailto:Mihaicreta@icloud.com


32 [“DEGEABA CITEȘTI BIBLIA, DACA NU O INTERPRETEZI CORECT”] 

 

Curs predat de Mihai CREȚA, pentru Colegiul Biblic Lumina Lumii. mihaicreta@icloud.com    

 

32 

REGULA LUI POYTHRESS PENTRU NARAŢIUNILE ISTORICE 

ALE BIBLIEI 

 

Conform lui Beniamin Fărăgău în comentariul pe cartea EXODUL (prima parte, 

„Eu voi locui în mijlocul lor”, pag. 10-15), orice naraţiune biblică bine compusă, se 

prezintă respectând schema lui Poythress. Acesta a articulat-o ca având următoarele 

puncte: 

 

(1)  Contextul naraţiunii. 

(2)  Incidente preliminare. 

(3)  Incidente care declanşează conflictul. 

(4)  Declanşarea conflictului. 

(5)  Complicarea conflictului. 

(6)  Intensitatea maximă a conflictului. 

(7)  Scăderea în intensitate a conflictului. 

(8)  Rezolvarea conflictului. 

(9)  Rezultatul rezolvării conflictului. 

       (10) Concluzia naratorului sau morala naraţiunii. 
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ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Aflarea tipului de literatură în care se încadrează textul de 

studiat 

şi a regulilor acelei literaturi biblice 

 

Partea practică a lecţiei 

Pentru partea practică sau aplicativă a lecţiei, vom lucra pe textul cărţii 

profetului IONA. Această carte biblică nu este profeţie (ca formă literară), ci 

naraţiune istorică. 

După cum deja am văzut în partea teoretică a lecţiei, orice naraţiune istorică 

este asociată cu ideea de CONFLICT. Ea relatează  desfăşurarea unor evenimente 

şi/sau fapte ale unor personaje – toate justificându-se prin existenţa unui conflict cu 

care au legătură în mod direct sau în mod indirect. 

 

IDEEA DE CONFLICT ÎN CARTERA BIBLICĂ  I O N A 

 

Conflictul major al cărţii IONA este între Dumnezeul sfânt şi omul păcătos. 

Există trei conflicte concrete în cartea biblică IONA: 

(a)  Conflictul dintre sfinţenia lui Dumnezeu şi păcătoşenia 

oamenilor din oraşul antic Ninive. 

(b)  Conflictul dintre Dumnezeu şi profetul Iona. 

(c)  Conflictul dintre aşteptările lui Iona (cu privire la oamenii din 

Ninive) şi decizia lui Dumnezeu (de a-i ierta în urma pocăinţei 

lor). 

Primele două conflicte sunt principale, iar al treilea este secundar, având legături 

cu al doilea şi chiar cu primul. 

 

mailto:Mihaicreta@icloud.com


34 [“DEGEABA CITEȘTI BIBLIA, DACA NU O INTERPRETEZI CORECT”] 

 

Curs predat de Mihai CREȚA, pentru Colegiul Biblic Lumina Lumii. mihaicreta@icloud.com    

 

34 

SCHEMA LUI POYTHRESS  

APLICATĂ LA CARTEA BIBLICĂ  I O N A 

sau 

Cele două conflicte majore ale cărţii IONA 

Analizate din perspectiva schemei lui Poythress 

 

Aparenta complicaţie a cărţii biblice IONA provine la acest nivel (al primei 

etape de studiu) din faptul că ea conţine punctele schemei lui Poythress prin 

complementaritatea a două conflicte şi nu într-unul singur. Nici un conflict nu 

acoperă toate cele zece puncte ale acestei scheme. Dar puse împreună (şi chiar 

suprapunându-se în anumite puncte ale schemei), ele ni se prezintă la nivelul 

întregului text al cărţii IONA ca formând o naraţiune istorică bine compusă! Acest 

adevăr este ilustrat de următorul tabel: 

Punctele Schemei lui Poythress Cazul Ninive Cazul Iona 

1. Cadrul (contextul) naraţiunii.  X 

2. Incidente preliminare.  X 

3. Incidente care declanşează conflictul.  X 

4. Declanşarea conflictului.  X 

5. Complicarea conflictului.  X 

6. Intensitatea maximă a conflictului. X X 

7. Scăderea în intensitate a conflictului. X X 

8. Rezolvarea conflictului. X  

9. Rezultatul rezolvării conflictului. X  

10. Concluzia naratorului sau morala 

naraţiunii. 

X  
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A. CAZUL NINIVE 

(Conflictul dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul antic Ninive) 

 

Ajutaţi şi de tabelul deja prezentat, putem observa că în ce priveşte cazul 

oamenilor din Ninive (conflictul lor cu Dumnezeu), primele cinci puncte ale schemei 

lui Poythress nu au elemente textuale care să le corespundă. Priveşte încă odată 

această schemă prezentată în tabelul de mai sus! Nu ni se spune nimic despre cadrul 

în care se prefigurează conflictul dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul antic Ninive 

(deşi îl putem deduce), nici despre cele care au declanşat conflictul. De asemenea, nu 

ni se prezintă nici declanşarea conflictului şi nici complicarea lui… Cartea Iona 

începe cu relatarea stadiului în care conflictul oamenilor din oraşul antic Ninive cu 

Dumnezeu ajunsese la apogeu, ceea ce corespunde punctului şase din schema lui 

Poythress (Intensitatea maximă a conflictului). Concret, textul cărţii IONA ne 

prezintă acest conflict având următoarele aspecte corespunzătoare celor cinci puncte 

rămase din schema lui Poythress: 

6. Intensitatea maximă a conflictului dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul 

antic Ninive – deja atinsă. Dumnezeu decisese că nu-Şi mai poate permite să-i 

tolereze şi că trebuie să-i pedepsească; iar această pedeapsă era iminentă (1:1-2) 

7. Scăderea în intensitate a conflictului dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul 

antic Ninive – se întâmplă atunci când locuitorii acestui oraş decid să se întoarcă de la 

faptele lor rele şi decid să le şi elimine din stilul lor de viaţă (3:5-9). 

8. Rezolvarea conflictului dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul antic Ninive – 

s-a realizat în momentul în care ei s-au dezis de păcatul în care trăiau, iar Dumnezeu a 

decis imediat să nu-i mai pedepsească, ci să-i ierte (3:10). 

9. Rezultatul rezolvării conflictului dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul 

antic Ninive – a fost evident în primul rând prin supravieţuirea lor. Acest principal 

rezultat poate fi coroborat cu unul secundar, referitor la profetul Iona – care a fost 

nemulţumit de decizia lui Dumnezeu. Altfel spus, rezolvarea conflictului despre care 

vorbim, a avut ca rezultat salvarea oamenilor din oraşul antic Ninive de la o distrugere 

certă; dar în acelaşi timp, avem prezentată supărarea lui Iona pentru evoluţia sau 

deznodământul situaţiei (4:1-2). 
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10. Concluzia naratorului sau morala naraţiunii – este formată de cuvintele 

lui Dumnezeu adresate profetului Iona, vorbind cu el despre oraşul antic Ninive care 

tocmai fusese salvat de la distrugere. Naratorul nu trage el personal o concluzie, ci 

consideră că este mai bine să încheie naraţiunea cu morala pe care o cuprindea în ea 

întrebarea pusă de Dumnezeu profetului Iona: „[…] Mie să nu-Mi fie (oare) milă de 

Ninive […]?” În esenţă, cuvintele lui Dumnezeu pe care naratorul le prezintă ca pe o 

concluzie moralizatoare, spun că atunci când omul regretă păcatul şi recunoscându-l 

se dezice de el (se pocăieşte), Dumnezeu este pregătit să ierte, dezicându-Se şi El de 

intenţia (anterioară) de a pedepsi. În acest caz, Dumnezeu va manifesta milă şi nu 

mânie; pentru că mânia lui Dumnezeu este declanşată de promovarea păcatului, iar 

mila Sa de abandonarea acestuia de către om (4:10-11). 

 

B. CAZUL IONA 

(Conflictul dintre Dumnezeu şi profetul Iona) 

 

Dacă în primul caz lipseau din text corespondentele elementelor primelor cinci 

puncte din schema lui Poythress, în cazul conflictului dintre Dumnezeu şi profetul 

Iona, ele există. Însă lipsesc cele de la ultimele trei puncte ale schemei. 

Să încercăm acum să determinăm ce corespunde fiecărui punct din schemă 

(dintre cele şapte) pentru cazul Iona, în baza textului biblic. 

1. Cadrul naraţiunii – reprezintă contextul în care păcatul oamenilor din oraşul 

antic Ninive atinsese limita stabilită de Dumnezeu înaintea pedepsirii lor. El dorea să 

le comunice această tristă realitate, oferindu-le astfel o ultimă şansă prin trimiterea 

profetului Iona între ei cu un mesaj foarte clar şi categoric (1:1-2). 

2. Incidentele preliminare – au corespondent în decizia lui Iona de a refuza 

îndeplinirea misiunii la care îl trimisese Dumnezeu (1:3). 

3. Incidentele care declanşează conflictul dintre Dumnezeu şi profetul Iona, 

sunt următoarele: 

(a)  Furtuna de vânt provocată de Dumnezeu pe marea unde călătorea Iona. 

(b)  Corabia în pericol de scufundare. 
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(c)  Uneltele marinarilor sunt aruncate în mare. 

(d)  Iona se culcă şi adoarme – parcă total absent (sau poate intenţionat!). 

(e)  Comandantul ambarcaţiunii îl trezeşte pe Iona, îi face reproşuri şi-l 

provoacă să se roage lui Dumnezeu pentru salvarea de la naufragiu.  

(f) Oamenii din corabie trag la sorţi şi descoperă astfel că furtuna cu 

implicaţiile ei pentru călătoria lor, venea din cauza lui Iona. (1:4-7) 

4. Declanşarea conflictului dintre Dumnezeu şi profetul Iona – se realizează 

având următoarele aspecte: 

(a) Călătorii din corabie îl „anchetează” pe Iona. 

(b) Călătorii din corabie îi fac reproşuri profetului Iona. 

(c) Călătorii din corabie îi cer o soluţie profetului Iona. (1:8-11)  

5. Complicarea conflictului dintre Dumnezeu şi profetul Iona – se realizează 

având următoarele corespondente textuale: 

(a) Profetul Iona oferă soluţia pentru situaţia disperată în care se aflau: 

aruncarea lui în mare. 

(b) Marea era din ce în ce mai agitată. 

(c) După ce se roagă lui Dumnezeu, călătorii îl aruncă pe Iona în mare. 

(1:12-16) 

6. Intensitatea maximă a conflictuluidintre Dumnezeu şi profetul Iona – este 

dată de momentul în care, fiind aruncat în apă, profetul Iona este înghiţit de un peşte 

trimis de Dumnezeu, în stomacul căruia urma să stea trei zile şi trei nopţi (1:17). 

7. Scăderea în intensitate a conflictului dintre Dumnezeu şi profetul Iona – s-a 

produs în timp ce el stătea în stomacul peştelui. Atunci Iona a început să cedeze; şi în 

consecinţă, s-a rugat de-acolo lui Dumnezeu (2:9). 

 

Aşa cum am anticipat, următoarele trei puncte din schema lui Poythress nu au 

corespondent textual în cazul conflictului dintre Dumnezeu şi profetul Iona. Cel puţin 

din ce ne relatează cartea IONA, conflictul nu s-a rezolvat – ceea ce ne face să nu 

avem ce spune nici despre Rezolvarea conflictului, nici despre Rezultatul rezolvării 
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conflictului şi nici despre Concluzia naratorului cu privire la acest conflict. Totuşi, 

noi putem trage concluzia şi putem formula morala cu privire la cazul profetului Iona 

– dar nu o vom face acum. 

 

CONCLUZII 

După ce am trecut astfel demonstrativ cu textul cărţii biblice IONA prin prima 

etapă a Metodei justificate de studiere a Bibliei, observăm că am putut descoperi în 

textul ei multe lucruri care altfel ne-ar fi rămas probabil pentru totdeauna 

necunoscute! 

Pentru că am stabilit cu privire la acest text biblic că este Naraţiune istorică, a 

trebuit să urmărim în el dezvoltarea conflictului (conflictelor) şi participarea 

personajelor la acest conflict. Aşa am putut constata că Personajele principale ale 

cărţii biblice IONA sunt: Dumnezeu, profetul Iona şi oamenii din oraşul antic 

Ninive. Între acestea apar şi cele două conflicte majore ale textului cărţii. 

Conform demonstraţiei de mai sus, conflictul lui Dumnezeu este atât cu oamenii 

din oraşul antic Ninive, cât şi cu profetul Iona. Pe o anumită zonă a relatării, aceste 

două conflicte se suprapun. Pentru a înţelege esenţialul în acest stadiu al studiului 

biblic pe cartea IONA, trebuie să observăm rezumativ următoarele: 

1. Iniţial a existat un conflict între Dumnezeu şi oamenii din oraşul antic Ninive. 

Când cartea IONA îşi începe relatarea, este evident faptul că acest conflict era deja 

început şi chiar ajunsese la maximă intensitate. 

2. Se configurează apoi un al doilea conflict – între Dumnezeu şi profetul Iona – 

din momentul în care Iona refuză să se ducă la Ninive pentru a-şi îndeplini misiunea 

încredinţată lui de Dumnezeu. 

3. În timp ce conflictul dintre Dumnezeu şi oamenii din oraşul antic Ninive se 

rezolvă, conflictul dintre Dumnezeu şi profetul Iona rămâne deschis (nerezolvat).  

4. Singurele puncte comune (prin care trece fiecare caz de conflict) din schema 

lui Poythress sunt punctele (6) şi (7).  

Pornind să rezolve un caz (Ninive), Dumnezeu întâlneşte un altul (Iona). Primul 

se rezolvă; însă al doilea rămâne nerezolvat (nu din cauza lui Dumnezeu, ci din vina 

profetului Iona!). 
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Atunci când are de-a face cu oameni care-L mânie prin faptul că păcătuiesc, 

Dumnezeu nu foloseşte două unităţi de măsură pentru evaluarea situaţiei lor. El 

utilizează aceeaşi unitate de măsură, indiferent dacă cei care păcătuiesc sunt din 

poporul evreu (chiar profeţi) sau fac parte dintre celelalte popoare! În ambele cazuri 

este la fel de deranjat şi are aceeaşi reacţie legitimă faţă de păcatul lor. Se pare că 

profetul Iona a trebuit să înveţe acest adevăr despre Dumnezeu din experienţa lui 

personală… Dar indiferent ce a înţeles profetul Iona din tot ce s-a întâmplat cu el în 

cazul relatat de această carte biblică, noi vom avea un mare avantaj dacă vom reţine şi 

vom învăţa următoarele adevăruri care ies în relief odată cu parcurgerea primei etape 

de studiu: 

1. Dumnezeu este deranjat de păcatul omului. 

2. Dumnezeu intră in conflict cu orice om care păcătuieşte. 

3. Reacţia legitimă (naturală, normală) a lui Dumnezeu faţă de păcatul omului 

este mânia Sa, iar omul trebuie să plătească pentru el prin pedeapsă şi în final chiar 

prin moarte. 

4. Înainte de a pedepsi pe om pentru păcatul lui, Dumnezeu îi oferă şansa de a se 

întoarce  de la păcat şi de a se dezice de el prin regret, mărturisire şi abandonare. 

5. Cazul oraşului antic Ninive ne ilustrează că orice conflict cu Dumnezeu se 

poate rezolva doar atunci când omul decide să recunoască, să regrete şi să abandoneze 

păcatul în care trăieşte. Atunci mânia lui Dumnezeu este înlocuită cu mila şi cu 

iertarea Lui. 

6. Cazul profetului Iona ne ilustrează că indiferent cine este cel care păcătuieşte, 

conflictul lui cu Dumnezeu nu se rezolvă dacă omul nu se întoarce de la păcatul prin 

care a generat acel conflict. 

7. Mânia lui Dumnezeu este provocată de promovarea păcatului omului, iar mila 

şi iertarea Sa sunt declanşate de faptul că omul abandonează păcatul. Prin libera lui 

alegere, omul este lăsat „să schimbe macazul” de la una la cealaltă! 
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ABORDAREA ANALITICĂ A BIBLIEI  

Delimitarea şi Intitularea Paragrafelor 

Această etapă a studiului biblic este cerută şi justificată de următoarea 

caracteristică fundamentală a Bibliei: În textele cărţilor ei, Biblia conţine idei 

exprimate în propoziţii şi/sau fraze care formează paragrafe. 

 

SCHEMA DE PRINCIPIU A METODEI   DE STUDIU 

BIBLIC 

 

 

Nr. 

CARACTERISTICI 

FUNDAMENTALE 

ALE BIBLIEI 

ETAPELE STUDIERII BIBLIEI 

Determinate de  

Caracteristicile ei Fundamentale 

 

 

 1. 

Revelaţia de Sine specială a lui 

Dumnezeu (Biblia) ne-a fost oferită prin 

intermediul artei numite literatură. 

ABORDAREA LITERARĂ A BIBLIEI 

Aflarea tipului de literatură în care se 

încadrează textul de studiat şi a regulilor 

acelei forme literare biblice. 

 

 2. 

În textele cărţilor ei, Biblia conţine idei 

exprimate în propoziţii şi/sau fraze care 

formează paragrafe. 

ABORDAREA ANALITICĂ A BIBLIEI 

Delimitarea şi intitularea paragrafelor. 

 

 

Atunci când există o naraţiune istorică, putem remarca în desfăşurarea ei cel 

puţin un conflict descris de povestire. La acest conflict participă anumite personaje    

într-un cadru (context) bine definit şi pus în evidenţă  de text. 

În cazul nostru, personajele care participă la conflictul prezentat de cartea 

IONA, sunt următoarele: Dumnezeu, oamenii din capitala imperiului asirian (Ninive) 

şi profetul Iona; iar în plan secundar, călătorii din corabia cu care plecase iniţial Iona. 

Schema lui Poythress ne ajută să delimităm fiecare dintre cele zece etape ale 

unui conflict şi să determinăm referinţele lor textuale. Conform acestei scheme, 

structura celor două conflicte complementare din cartea IONA, este următoarea: 
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A. Pentru cazul Iona (Conflictul dintre Dumnezeu şi profetul Iona) 

 Iona 1:1-2 – Cadrul naraţiunii (punctul 1 din schemă). 

 Iona 1:3 – Incidente preliminare (punctul 2 din schemă). 

 Iona 1:4-7 – Incidente care declanşează conflictul (punctul 3 din schemă). 

 Iona 1:8-11 – Declanşarea conflictului (punctul 4 din schemă). 

 Iona 1.12-16 – Complicarea conflictului (punctul 5 din schemă). 

 Iona 1:17 – Intensitatea maximă a conflictului (punctul 6 din schemă). 

 Iona 2:1-3:4 – Scăderea în intensitate a conflictului (punctul 7 din schemă). 

 

B. Pentru cazul Ninive (Conflictul dintre Dumnezeu şi oamenii din Ninive) 

 Iona 1:1-2 – Intensitatea maximă a conflictului (punctul 6 din schemă). 

 Iona 3:5-9 – Scăderea în intensitate a conflictului (punctul 7 din schemă). 

 Iona 3:10 – Rezolvarea conflictului (punctul 8 din schemă). 

 Iona 4:1-2 – Rezultatul rezolvării conflictului (punctul 9 din schemă). 

 Iona 4:10-11 – Concluzia naratorului sau morala naraţiunii (punctul 10 din 

schemă). 

 

Urmărind textul integral al cărţii biblice IONA, vom încerca să remarcăm cele 

două conflicte, ordinea în care apar şi punctele din schema lui Poythress unde fiecare 

dintre ele are corespondent pe textul biblic. Astfel, am putea articula un fel de schiţă a 

cărţii biblice IONA din perspectiva acestei scheme, în ordinea „cronologică” a 

textului ei. 

 

Conflictul lui Dumnezeu cu profetul Iona va fi notat cu „I”, iar cel cu oamenii 

din oraşul antic Ninive, cu „N”. Vom urmări astfel ce punct din schema lui Poythress 

corespunde fiecărei unităţi de text şi în acelaşi timp care dintre cele două conflicte 

este prezentat de text. Apoi vom pune literele şi cifrele corespunzătoare. De exemplu, 

când între paranteze avem N6, înseamnă că textul biblic prezintă punctul 6 din 
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Schema lui Poythress pentru cazul Ninive. Dar când la acelaşi text avem scris între 

paranteze şi I1, înseamnă că în acelaşi timp el conţine elementele pentru primul punct 

din Schema lui poythress pentru cazul Iona. 

 

SCHIŢA CĂRŢII BIBLICE  I O N A 

DIN PERSPECTIVA SCHEMEI LUI POYTHRESS 

În ordinea „cronologică” a textului ei 

 

 Iona 1:1-2 – Cadrul naraţiunii (I1). / Intensitatea maximă a conflictului (N6). 

 Iona 1:3 – Incidente preliminare (I2). 

 Iona 1:4-7 – Incidente care declanşează conflictul (I3). 

 Iona 1:8-11 – Declanşarea conflictului (I4). 

 Iona 1:12-16 – Complicarea conflictului (I5). 

 Iona 1:17 – Intensitatea maximă a conflictului (I6). 

 Iona 2:1-3:4 – Scăderea în intensitate a conflictului (I7). 

 Iona 3:5-9 – Scăderea în intensitate a conflictului (N7). 

 Iona 3:10 – Rezolvarea conflictului (N8). 

 Iona 4:1-2 – Rezultatul rezolvării conflictului (N9). / Reacţia lui Iona (I7). 

 Iona 4:3-9 – Rezultatul rezolvării conflictului „N” (I7). 

 Iona 4:10-11 – Concluzia naratorului sau morala naraţiunii (N10 / I7). 

  

Orice carte a Bibliei are mai multe idei principale (fundamentale) prezentate cu 

ajutorul propoziţiilor şi al frazelor. Aceste idei sunt baza formării paragrafelor.  

Vom defini Paragraful ca fiind acea porţiune de text care conţine o singură 

idee fundamentală. În textul care conţine această idee, vom găsi un singur „Subiect” 

şi un singur „Complement”. Este necesar ca în continuare să definim pe fiecare dintre 
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aceşti termeni, pentru că ei nu trebuie să fie confundaţi cu cei numiţi astfel în 

gramatică! 

 

DEFINIREA TERMENILOR 

Conform acestui curs de studiu biblic, „Subiectul” reprezintă ideea, lucrul, 

persoana sau întâmplarea despre care vorbeşte un anumit text biblic. Ca să aflăm 

„Subiectul”, vom pune întrebarea „Despre cine sau despre ce se vorbeşte în text?” 

Vom defini „Complementul” ca fiind format din răspunsul la întrebarea „Ce 

se spune despre subiect?” (Atenţie: în gramatică, aceasta este întrebarea la care 

răspunde predicatul, nu complementul!). Deci ordinea corectă, logică şi obligatorie 

pentru o procedură corectă va fi mereu întâi aflarea „Subiectului” şi numai apoi 

determinarea „Complementului” lui! 

 

La modul cel mai general, vom defini Paragraful ca fiind acea subunitate sau 

acel fragment de text în care există o singură idee fundamentală şi numai una, 

exprimată de existenţa unui „Subiect” şi a unui „Complement”corespunzător 

acestuia.  

 

Atunci când vorbim despre Delimitarea paragrafelor textelor cărţilor biblice, ne 

referim la procesul care începe cu observarea „Subiectelor” şi a „Complementelor” 

lor în timpul citirii de mai multe ori a textului de studiat. Acest text va fi împărţit în 

mai multe unităţi sau fragmente în funcţie de „Subiectele” lui şi de „Complementele” 

acestora. Când textul pe care îl parcurgem prin citire conţine altceva faţă de ce spunea 

anterior (are altă combinaţie „Subiect”-„Complement”), înseamnă că am ajuns la un 

nou paragraf. Observarea acestor treceri de la un paragraf la altul necesită atenţia 

cititorului în procesul citirii textului biblic de studiat! 
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DELIMITAREA  ŞI  INTITULAREA  PARAGRAFELOR 

 

O carte biblică, oricare ar fi ea, conţine în textul ei mai multe idei fundamentale, 

adică mai multe elemente concrete care oferă baza existenţei paragrafelor. Deja am 

precizat că un paragraf conţine o idee fundamentală exprimată prin existenţa unui 

„Subiect” şi a „Complementului” lui.  

Numărul paragrafelor pe care le conţine o carte biblică nu este egal cu 

numărul capitolelor ei! De fapt, Biblia nu a fost iniţial împărţită pe capitole şi pe 

versete; nici pe bucăţi de texte intitulate într-un fel sau altul. În original, lipsesc atât 

cifrele care marchează capitolele şi versetele, cât şi titlurile date unor fragmente de 

text. Însă toate acestea au apărut mai târziu ca nişte instrumente utile din punct de 

vedere tehnic. Împărţirea cărţilor textului cărţilor Bibliei pe capitole şi pe versete ajută 

la identificarea şi/sau găsirea unui text mai scurt sau mai lung. Astfel, noi numim 

„Referinţă” acea „adresă” a unui text biblic care este formată din: numele cărţii, 

numărul capitolului şi numărul versetului sau al versetelor care ne interesează. 

Titlurile care au fost adăugate ulterior în cărţile Bibliei, încearcă să sugereze 

despre ce este vorba în fragmentele de text deasupra cărora au fost puse. Totuşi, 

introducerea lor în textul cărţilor biblice este arbitrară! În plus, nu toate versiunile 

Bibliei au textul cărţilor lor împărţit la fel. Nici titlul dat unui fragment de text nu este 

identic în toate versiunile cu asemenea titluri. Dar ceea ce contează pentru noi în acest 

stadiu al studiului biblic, este faptul că intitularea paragrafelor este altceva decât 

această intitulare arbitrară deja existentă în majoritatea versiunilor Bibliei. Acele 

blocuri de text cu titluri deasupra lor nu sunt paragrafele despre care vorbim în 

această etapă a studiului biblic. Biblia nu este deja împărţită pe paragrafe!Mai 

precis, ea nu este împărţită pe paragrafe conform metodei explicate aici! De obicei, 

într-un bloc de text care de multe ori cuprinde un întreg capitol sau chiar mai mult de 

atât (deja intitulat), avem în realitate mai multe paragrafe! 

 

Fiecare paragraf va conţine o altă idee fundamentală diferită de a celorlalte. Cu 

alte cuvinte, orice idee fundamentală, indiferent cât de lung sau cât de scurt este 

formulată în textul care o conţine, va fi suficientă ca să poată forma baza unui 

paragraf distinct. 
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Paragraful se delimitează în funcţie de volumul de cuvinte, propoziţii şi/sau 

fraze prin care este exprimată o idee fundamentală care conţine un „Subiect” şi un 

„Complement”. Astfel, un paragraf poate fi constituit uneori dintr-o propoziţie, 

alteori dintr-o frază sau chiar din mai multe fraze; dar aproape niciodată nu va fi 

format dintr-un întreg capitol de text biblic!  

În mod tradiţional, ce am afirmat până acum despre paragrafe, se aplică în 

special tipului de literatură biblică numit „Epistolă”. Dar pentru a simplifica lucrurile 

şi pentru a oferi o metodă generală de lucru în acest stadiu al studiului biblic, a fost 

necesar să reconsiderăm conceptul de paragraf. Astfel, pentru fiecare fel de literatură 

biblică, Paragraful va fi definit în acest curs de studiu biblic ca fiind unitatea 

minimă de text admisă atunci când conţine o idee fundamentală şi numai una. 

Vom utiliza deci termenul de „Paragraf” pentru a numi unităţile minime de text 

admise în care vom împărţi o carte biblică în procesul de studiere a Bibliei. 

 

Pentru forma literară biblică numită Naraţiune Istorică, unitatea minimă de 

studiu (Paragraful) se constituie practic din „Episodul” sau din „Scena” care ni se 

prezintă prin respectiva relatare unde distingem o idee fundamentală pusă în 

evidenţă de un singur „Subiect” şi un singur „Complement” corespunzător 

acestuia.   

Vom împărţi textul unei naraţiuni istorice în funcţie de episoadele sau de scenele 

pe care le găsim într-o carte biblică şi care conţin câte o idee fundamentală. Practic, 

vom pune mereu cele două întrebări cu ajutorul cărora aflăm (odată cu răspunsul la 

ele) atât „Subiectul”, cât şi „Complementul” acestuia.  Amintim că aceste întrebări 

sunt: (1)„Despre ce sau despre cine se vorbeşte în text?” (pentru a afla „Subiectul”) şi  

(2)„Ce se spune despre «Subiect»?” (pentru a afla „Complementul”). „Subiectul” 

împreună cu „Complementul” lui formează baza ideatică a unui paragraf! 

Delimitarea Paragrafelor unei cărţi biblice sau a unui text de studiat se va realiza 

în final prin reţinerea în scris a referinţelor lor (carte, capitol şi verset sau versete). 

Apoi le vom intitula. 

Intitularea Paragrafelor înseamnă formularea unui titlu pentru fiecare porţiune 

sau fragment de text care conţine un „Subiect” şi un „Complement”. Acel titlu trebuie 

să fie cât mai scurt (de regulă, utilizând trei-patru sau cinci cuvinte). 

Pentru forma literară biblică numită Naraţiune Istorică, „Subiectul” 

reprezintă de cele mai multe ori persoana sau personajul dintr-o scenă prezentată 
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de textul biblic; iar „Complementul” este ceea ce se spune despre persoana-

„subiect”. Episodul poate fi scurt sau mai lung, dar va putea primi un titlu dacă are 

„Subiect” şi „Complement”. 

Trebuie să mai precizăm că uneori acelaşi „Subiect” este prezent în mai multe 

paragrafe consecutive, dar de fiecare dată el („Subiectul”) este însoţit de un alt 

„Complement” care face diferenţa între ele. 

 

Înainte de a vedea concret cum se delimitează paragrafele în textul cărţii biblice 

IONA, trebuie să precizăm că este mult mai bine să lucrăm pe un text într-o limbă 

literară de actualitate, nefragmentat de acele titluri introduse arbitrar. Textul ideal 

pentru studiu biblic este acela care pe lângă eliminarea oricărui titlu, este scris pe o 

singură coloană şi nu are spaţii nejustificate nici între versete şi nici între capitole. În 

plus, notarea cifrelor capitolelor şi a versetelor trebuie să fie mai discretă, pentru a nu 

influenţa vizual şi în mod nejustificat fragmentarea textului unei cărţi biblice de 

studiat. În sfârşit, trebuie eliminate şi trimiterile (dacă acestea există).  

 

Munca pe text 
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A. DELIMITAREA PARAGRAFELOR 

 

Citind textul cărţii biblice IONA de mai multe ori, putem observa că dacă 

punem întrebarea „Despre cine sau despre ce se vorbeşte în text?” (pentru a afla 

„Subiectul”), răspunsul pe care ni-l oferă textul este diferit în funcţie de blocul de text 

în care o formulăm. 

 

 Astfel, în prima parte a cărţii biblice IONA, aflăm că se vorbeşte despre Iona, 

apoi despre o furtună pe mare, despre călătorii din corabia în care era şi Iona, despre 

un peşte etc. 

 

 Iar atunci când punem şi cealaltă întrebare care ne ajută să descoperim 

„Complementul” („Ce se spune despre «subiectul» deja aflat?”), vom observa că 

despre Iona (ca „Subiect”) se spune că refuză să asculte de Dumnezeu; despre furtună 

(ca „Subiect”) se poate afirma că a avut o cauză pentru care s-a declanşat etc.  

 

Atunci când delimităm un paragraf în cadrul textului unei cărţi biblice, îi 

stabilim limitele textuale. Vom preciza aceste limite sub forma referinţelor. Dar mai 

întâi trebuie să observăm despre cine sau despre ce se vorbeşte în text(„Subiectul”) şi 

apoi ce se spune despre „Subiect” („Complementul” acestuia). Aceste două elemente, 

prin spaţiul sau întinderea lor pe textul unei cărţi biblice, vor oferi limitele 

paragrafelor acesteia. 

 

 

Deci, practic, procesul parcurge trei etape: 

 

 Observarea şi reţinerea în scris a „Subiectului”. 

 

 Observarea şi reţinerea în scris a „Complementului” (împreună cu 

„Subiectul” lui deja aflat). 
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 Observarea întinderii pe text a „Subiectului” şi a „Complementului” lui, 

pentru a putea stabili în final referinţa paragrafului. 

 

 

Prezentăm în continuare exemplificativ paragrafele cărţii biblice IONA, 

conform metodei deja descrise teoretic. 

 

 

„SUBIECTUL” 

(Despre cine sau 

despre ce se vorbeşte 

în text?) 

„COMPLEMENTUL” 

(Ce se spune despre 

„Subiect”?) 

REFERINŢA 

(Delimitarea 

Paragrafului) 

Iona Refuză misiunea Iona 1:1-3 

Furtuna Cauzată Iona 1:4-9 

Călătorii Încearcă (soluţii) Iona 1:10-14 

Iona Aruncat în mare Iona 1:15-16 

Iona În peşte Iona 1:17-2.9 

Peştele Eliberează (dă afară) pe 

Iona 

Iona 2:10 

Iona Acceptă să facă misiunea Iona 3:1-4 

(Oamenii din) Ninive Se pocăiesc Iona 3:5-9 

Iona Nu este de acord Iona 3:10-4:4 

Iona O problemă nerezolvată Iona 4:5-8 

Dumnezeu Oferă explicaţii Iona 4:9-11 
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IONA 
Limbă literară de actualitate, nefragmentat 

 

 

1 Domnul vorbise lui Iona, fiul lui Amitai, prin Cuvântul Său, astfel:  

2”Ridică-te şi du-te la Ninive. Acolo să strigi împotriva acestui mare oraş; 

pentru că lucrurile rele care se fac în el, au ajuns până la Mine!” 3Dar 

Iona şi-a planificat să fugă la Tarşiş, departe de faţa Domnului. S-a dus la 

Iafo, unde a găsit o corabie care pleca la Tarşiş. Încercând să se depărteze 

de faţa Domnului, a plătit preţul călătoriei şi a urcat în corabie, ca să 

meargă la Tarşiş împreună cu marinarii.  4Însă pe acea mare, Domnul a 

provocat o furtună de vânt care sufla cu o mare intensitate. Astfel, corabia 

risca să fie distrusă. 5De frica naufragiului, fiecare dintre marinari a 

strigat, invocând ajutorul zeului lui. În acelaşi timp, ei au aruncat în mare 

uneltele din corabie, pentru a o face mai uşoară. Iona coborâse în cala 

corabiei, unde se culcase şi adormise profund. 6Comandantul 

ambarcaţiunii s-a apropiat de el şi i-a zis: „Cum îţi permiţi să dormi?! 

Scoală-te şi strigă invocând ajutorul Dumnezeului tău! Poate că El Se va 

gândi la noi (să ne salveze); şi astfel nu vom muri!” 7Apoi marinarii au 

zis: „Haideţi să tragem la sorţi, ca să aflăm cine (dintre noi) este 

responsabil pentru venirea acestui dezastru împotriva noastră!” Iar 

tragerea lor la sorţi a arătat că Iona era acela! 8Atunci ei i-au zis: „Spune-

ne din cauza cui a venit peste noi această calamitate? Care este meseria şi 

provenienţa ta? Din ce ţară vi şi care este poporul din care faci parte?” 9El 

le-a răspuns: „Sunt evreu. Dumnezeul faţă de care am reverenţă este 

Domnul. El este Acela care a făcut cerul, marea şi pământul uscat!” 

10După ce au aflat de la Iona că fugea de faţa Domnului, acei bărbaţi s-au 

speriat foarte tare şi l-au întrebat: „De ce ai făcut acest lucru?” 11În acest 

timp, marea era din ce în ce mai agitată. Ei     i-au pus o altă întrebare, 

mailto:Mihaicreta@icloud.com


“DEGEABA CITEȘTI BIBLIA, DACĂ NU O INTERPRETEZI CORECT” 2 

 HERMENEUTICĂ I 

 

Curs predat de Mihai CREȚA, pentru Colegiul Biblic Lumina Lumii. mihaicreta@icloud.com 
 

zicând: „Ce să-ţi facem pentru ca marea să se liniştească faţă de noi?” 

12El le-a răspuns: „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare. Şi astfel, ea nu va 

mai fi împotriva voastră. Eu sunt conştient că din cauza mea a venit 

această puternică furtună împotriva voastră!” 13Acei bărbaţi vâsleau 

încercând să se întoarcă la mal; dar nu reuşeau să avanseze în direcţia 

dorită, pentru că marea era tot mai agitată şi nu le permitea acest lucru. 

14Atunci s-au adresat Domnului, strigând: „Doamne, nu ne lăsa să murim 

din cauza acestui bărbat! Şi să nu ne faci responsabili de moartea acestui 

om; pentru că, Tu, Doamne, faci ce vrei!” 15După ce au zis aceste cuvinte, 

l-au luat pe Iona şi     l-au aruncat în mare.; şi ea s-a liniştit faţă de ei. 

16Atunci acei bărbaţi au avut o mare frică de Domnul. I-au oferit o jertfă 

şi au făcut jurăminte. 17Domnul a trimis un peşte mare să-l înghită pe 

Iona; şi el a stat astfel în stomacul peştelui trei zile şi trei nopţi. 2 Iona s-a 

rugat Domnului – Dumnezeului lui – din stomacul peştelui. 2Relatând 

ulterior ce s-a întâmplat acolo. El a zis: „În situaţia mea care era fără 

rezolvare, L-am chemat pe Domnul. Şi (surprinzător!) El mi-a răspuns!” 

„Am strigat după ajutor (Doamne); şi Tu   m-ai ascultat! 3Am fost aruncat 

de Tine în adânc – în inima mărilor…Am fost înconjurat de curenţii de 

apă; şi toate valurile Tale treceau peste mine. 4Ziceam că nu accepţi să mă 

mai vezi; şi niciodată nu voi mai putea să privesc Templul Tău sfânt. 

5Apele care erau în jurul meu ameninţau să-mi ai viaţa. În adâncul care 

mă înconjura, algele se înfăşuraseră în jurul capului meu. 6Coborâsem 

până la baza munţilor; şi zăvoarele pământului intenţionau să mă ţină 

încuiat pentru totdeauna. Dar Tu, Doamne – Dumnezeul meu – mi-ai 

salvat viaţa din mormânt! 7Când sufletul meu era disperat, mi-am amintit 

de Domnul; şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în sfântul Tău 

Templu! 8Cei care se ataşează de idolii fără valoare, îşi anulează accesul 

de mila divină! 9Dar eu Îţi voi oferi jertfe strigând de bucurie! Şi îmi voi 
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respecta promisiunile făcute cu jurământ! Salvarea vine de la Domnul!” 

10Domnul a vorbit peştelui; şi acesta a făcut ce i-a spus El, vărsându-l pe 

Iona pe mal. 3 Domnul a venit a doua oară la Iona prin intermediul 

Cuvântului Său, zicându-i : 2„Ridică-te,  du-te la acel mare oraş numit 

Ninive şi proclamă acolo mesajul pe care ţi-l voi da!“ 3Iona a plecat la 

Ninive conform (poruncii) Cuvântului Domnului. Oraşul Ninive avea o 

mărime remarcabilă. El putea fi parcurs (cu pasul) în timp de trei zile. 

4Iona a intrat în oraş; şi în timp ce mergea prin el în prima zi, striga: 

„După următoarele patruzeci de zile, Ninive va fi distrus!“ 5Atunci 

oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au anunţat un post; şi 

începând de la cel mai mare până la cel mai mic, s-au îmbrăcat (toţi) cu 

saci. 6Când regele din Ninive a auzit despre această decizie, s-a ridicat de 

pe tronul lui, şi-a dat jos roba pe care o purta, s-a acoperit (şi el) cu un sac 

şi a stat în cenuşă. 7Apoi a dat ordin să se anunţe în Ninive următoarea 

decizie: „Din porunca regelui şi a marilor lui conducători, nici un om să 

nu guste nimic şi să nu bea apă deloc. Această interdicţie este valabilă nu 

numai pentru oameni, ci şi pentru orice animal din cireadă sau din turmă: 

nici unul să nu pască şi să nu bea apă! 8Oamenii şi vitele să se acopere cu 

saci, să strige cu forţă către Dumnezeu, întorcându-se de la stilul lor 

violent în care îşi trăiesc viaţa şi de la faptele de oprimare pe care le-au 

comis! 9Aceasta este unica noastră şansă; şi trebuie să beneficiem de ea.  

Poate că astfel Îl vom determina pe Dumnezeu să regrete decizia luată şi 

să Se răzgândească. Dacă se va întâmpla aşa, El Îşi va opri mânia 

violentă; şi astfel nu vom mai muri!“ 10Dumnezeu a văzut că faptele lor 

demonstrau întoarcerea de la modul rău în care trăiseră. Atunci El a 

regretat planul care prevedea să aducă răul asupra lor; şi a renunţat să-l 

mai pună în aplicare. 4 Iona a devenit foarte supărat din cauza acestei 

decizii; şi s-a mâniat. 2El s-a rugat Domnului astfel: „Ah, Doamne, nu se 
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întâmplă oare acum exact ce spuneam eu încă de când eram în ţara mea? 

Acesta este de fapt motivul pentru care am încercat să fug la Tarşiş. Eu 

ştiam că eşti un Dumnezeu răbdător, milos, reţinut în ce priveşte mânia şi 

bogat în compasiune. Desigur, Tu eşti pregătit (oricând) să-Ţi anulezi 

decizia de a face rău. 3Iar acum, Doamne, Te rog să-mi iei viaţa. Ar fi mai 

bine să mor, decât să trăiesc (în aceste condiţii)!” 4Domnul i-a răspuns: 

„Oare faci bine că te mâni?” 5Atunci Iona a ieşit din oraş şi s-a aşezat în 

partea de est a acestuia. Şi-a făcut un adăpost şi a stat acolo la umbra lui, 

aşteptând să vadă ce se va întâmpla cu oraşul. 6Domnul Dumnezeu a 

făcut să crească o plantă care făcea umbră deasupra capului lui Iona, ca 

să-l facă să scape de mânie. Iona a fost foarte bucuros văzând această 

plantă. 7Însă în următoarea dimineaţă, înainte să răsară soarele, 

Dumnezeu a trimis un vierme care a afectat planta făcând-o să se usuce. 

8Când a început să lumineze soarele, Dumnezeu a trimis un vânt uscat 

care bătea din partea de est. Iona a fost afectat de soarele care i-a produs 

insolaţie, făcându-l să leşine. El şi-a dorit (încă odată) să moară; şi a zis: 

„Mai bine să mor, decât să trăiesc!“ 9Atunci Dumnezeu a vorbit cu Iona, 

zicându-i: „Oare procedezi bine când te mânii din cauza (uscării) acestei 

plante?” El a răspuns: „Da, este corect să mă mânii, chiar până la 

moarte!” 10Atunci Domnul i-a zis: „Ţi s-a făcut milă de această plantă 

pentru apariţia căreia nu ai muncit. Şi nici nu ai făcut-o tu să crească! Ci a 

răsărit într-o noapte; şi apoi tot într-o noapte s-a uscat. 11Dar oare Mie să 

nu-Mi fie milă de Ninive, acest mare oraş, în care trăiesc mai mult de o 

sută douăzeci de mii de oameni incapabili să distingă dreapta de stânga 

lor împreună cu o mulţime de animale?!”  
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