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Cuvânt înainte

Dacă aş fi Diavolul (fără comentarii, vă rog), unul 
dintre scopurile mele principale ar fi să-i împiedic pe 
oameni să citească Biblia. Conştient că Biblia este Cu-
vântul lui Dumnezeu, care îi învață pe oameni să-L 
cunoască, să-L iubească şi să-L slujească pe Dumne-
zeul Cuvântului, aş face tot ce aş putea, ca să-l încon-
jor cu un echivalent spiritual al tranşeelor, al gardu-
rilor din sârmă ghimpată şi al capcanelor, pentru a-i 
face pe oameni să se retragă înspăimântați. Plin de 
trufie neabătută, fără îndoială, ca şi cum aş primi un 
compliment, aş recunoaşte că bătrânul şi înțeleptul 
Jonathan Edwards m-a ghicit bine, atunci când a scris:

Diavolul nu ar încerca niciodată să dea naştere la 
respect față de acel cuvânt divin pe care Dumne-
zeu l-a dat pentru a fi regula cea măreață şi neclin-
tită... Pentru a-i înşela pe oameni, ar face oare du-
hul amăgirii să se nască în ei o părere bună despre 
regula infailibilă, determinându-i să o prețuiască 
şi să o cunoască îndeaproape?... Diavolul a arătat 
întotdeauna dispreț şi ură de moarte față de car-
tea sfântă a Bibliei, a făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a stinge lumina ei... El este angajat în lupta 
împotriva Bibliei şi urăşte orice cuvânt din ea.

Ar trebui să trudesc în fiecare zi, pentru a dovedi 
că Edwards are dreptate.
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Cum? Ei bine, aş încerca să-i împiedic pe toți pas-
torii să predice şi să învețe Biblia şi aş transmite sen-
timentul că a studia direct această carte este o povară 
în plus, ceva ce creştinii moderni pot neglija să facă, 
fără a pierde mare lucru. Aş transmite îndoieli cu pri-
vire la adevărul, relevanța, bunul simț şi claritatea 
Bibliei, iar dacă unii ar stărui în citirea ei, i-aş amă-
gi să presupună că folosul acestei practici constă în 
sentimentele nobile, liniştitoare, evocate de ea, şi nu 
în ceea ce Scriptura spune de fapt. Cu orice preț, i-aş 
împiedica să-şi folosească mintea în mod disciplinat, 
pentru a înțelege pe deplin mesajul ei.

Dacă aş fi Diavolul şi aş face astăzi o evalua-
re a situației, cred că aş fi mulțumit de progresul 
pe care l-am realizat. Dar nu ar trebui să fiu deloc 
mulțumit când aş vedea această carte scrisă de pri-
etenul meu – scuze, prietenul lui J. I. Packer – „R.C.“

Vreme de mai bine de un secol, teologia protes-
tantă a adoptat poziții contradictorii în privința Bi-
bliei. Primul val de tulburări s-a datorat inspirației 
şi corolarului ei, ineranța. În urmă cu optzeci de ani, 
controversa s-a mutat în jurul revelației, metoda şi 
conținutul comunicării lui Dumnezeu prin interme-
diul unor Scripturi susceptibile de a fi supuse greşelii. 
În zilele noastre, centrul interesului este interpretarea, 
iar subiectivismul, care ieri conchidea că Biblia nu 
este nici adevărată, nici credibilă, face ca astăzi Biblia 
să fie interpretată pe baza faptului că mesajul ei nu 
este consecvent şi clar. Rezultatul: tulburare şi con-
fuzie. Într-un asemenea context, prezentarea hotărâtă 
făcută de dr. Sproul sarcinii de interpretare a Bibliei 
şi adresată laicilor este mai mult decât binevenită.
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Care sunt calitățile ei deosebite? Claritatea, sim-
țul practic, stăpânirea materialului şi un entuziasm 
efervescent, care fac din autor mai mult decât un 
bun comunicator, unul excelent. Este entuziasmat 
de Biblie, iar entuziasmul său este contagios. Gustați 
şi veți vedea! Studiul biblic, aşa cum e prezentat de 
Sproul, vă va face să doriți să studiați Biblia, dar vă 
va şi echipa pentru aceasta; şi ce virtute mai mare ar 
putea să aibă o carte ca aceasta? Problemele pe care 
le ridică hermeneutica depăşesc scopul cărții de față, 
însă din carte nu lipsesc bazele acesteia, punându-se 
accentul, în mod salutar, pe obiectivitatea învățăturii 
lui Dumnezeu în Scripturi şi pe raționalitatea meto-
dei de descifrare şi de aplicare a ei. Este o plăcere şi o 
onoare să recomand publicului creştin o carte menită 
să facă atât de mult bine.

J. I. Packer
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Prefaţă

Ultimii ani au fost martorii unui interes înnoit față 
de Scripturi. Întrucât teologia neoortodoxă a chemat 
biserica înapoi la un studiu atent al conținutului Bi-
bliei, a crescut, în viața bisericii, interesul pentru înțe-
legerea şi aplicarea mesajului ei la generația noastră. 
Dar acest nou interes a provocat şi multă confuzie; 
teologii creştini au căzut prea puțin de acord asupra 
principiilor de bază ale interpretării biblice. Această 
confuzie din lumea teologilor a avut impact asupra 
vieții întregii biserici.

Epoca noastră pare a fi epoca „înnoirii laice“. O 
mare parte a acestei înnoiri este asociată cu studiile 
biblice de acasă şi cu părtăşia în grupurile mici. Mulți 
oameni se adună acum pentru a discuta, a dezbate şi 
a comenta Scriptura între ei. Deseori, ei au păreri di-
ferite despre ce vrea să ne transmită Biblia sau despre 
modul în care ar trebui aplicată. Acest lucru a avut 
consecințe nefericite.

Pentru mulți, Biblia rămâne o enigmă, capabilă 
de a produce interpretări foarte diferite. Unii s-au 
lăsat pradă disperării în privința capacității lor de 
a o înțelege. Pentru alții, Biblia are un nas de ceară, 
care poate fi modelat în funcție de interesele legitime 
ale cititorului. De prea multe ori, concluzia pare a fi: 

„Poți cita Biblia pentru a dovedi orice.“
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Există vreun mod de a ieşi din această stare de 
confuzie? Pot cititorii serioşi să găsească vreun prin-
cipiu care să-i ghideze printre punctele de vedere 
contradictorii auzite din toate părțile? Acestea sunt 
unele dintre întrebările de care cartea noastră încear-
că să se ocupe.

Cu toate că multe dintre aceste chestiuni par a fi 
de ordin ştiințific, n-am fost motivat de dorința de a 
intra în vreo dezbatere academică despre ştiința her-
meneuticii, ci motivația mea principală a fost aceea de 
a oferi linii directoare „practice“ şi elementare, pentru 
a-i ajuta pe cititori să studieze cu folos Sfintele Scrip-
turi. Consecventă cu învățătura biblică despre Biblie, 
cartea doreşte să sublinieze originea şi autoritatea di-
vine ale Scripturii. Datorită acestui fapt, am încercat 
să prezint reguli de interpretare care vor sluji pen-
tru verificarea şi echilibrarea tendinței noastre, prea 
des întâlnită, de a interpreta Biblia în conformitate cu 
prejudecățile noastre. Cartea se încheie cu o trecere 
în revistă a câtorva instrumente disponibile, utile ce-
lor care studiază Biblia, fie ei începători sau avansați.

Mai presus de toate, aş dori ca aceasta să fie o 
carte practică, folositoare laicilor. Într-adevăr, nu-
tresc speranța profundă că creştinii vor continua să 
citească Scriptura şi să contribuie la zidirea biseri-
cii. Fie ca această carte să reprezinte o încurajare de 
a persevera pe cale, cu bucurie, dar şi cu înțelegere.

Datorez mulțumiri mai multor oameni care m-au 
ajutat în acest proiect, printre care şi profesorului 
David Wells, ale cărui sfaturi au fost de neprețuit 
pentru corectarea acestui manuscris.

R. C. Sproul
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