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INTERPRETAREABIBLIEI IN TEOLOGIA
PROTESTANTA.

PRINQPIIFUNDAMENTALE

de Paulian Petric

Introducerc

Pentru credin^a protestanta, Biblia constituie expresia
descoperirii de Sine a lui Dumnezeu §i singura regula normativa
pentru yia^a crejtina. In acest fel, se recunoajte autoritatea
Scripturii in reglementarea relapei omului cu Dumnezeu. Ea ofera
totodata modelul autentic de via^a umana asa cum a fost ea
intenponata de Dumnezeu in actul creafiei.

In^elegerea protestanta cu privire la Biblie este rezumata de
principiul Sola Scriptura, conform caruia Biblia este singura voce
autoritara a lui Dumnezeu adresata omului.1 Datorita acestui fapt,
interpretarea Scripturii devine un mandat fundamental al
credinciosului protestant. De^i este parte a unei biserici locale §i se
plaseaza sub autoritatea spirituala a unor lideri ecleziali, el i?i
define^te via^a spirituala in primul rand din perspectiva relabel
personale cu Dumnezeu. Aceastg relate personala, intemeiata pe
actele fundamentale hristologice, are doua coordonate principale:
rugaciunea §i citirea Scripturii.

Locul pe care Scriptura il ocupa in protestantism impune
un studiu atent asupra procesului prin care este interpretat textul

1 B. Ramm, Protestant Biblical Interpretation - A Textbook of Hermeneutics, Grand
Rapids, Baker Book House, 1970, p. 1.
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ei. In absenja vinei autoritaji istorice in interpretare (Tradipa - in

context ortodox) sau a unui for eclezial {Magisterium-\& - in context

catolic), protestantismul descopera libertatea si riscu-

rile intalnirii imediate dintre credincios si textul Scripturii.

Relapia directa dintre credincios si textul biblic nu exclude insa

existenjja unor principii de interpretare. Aceste principii exegetice

sunt in stransa legatura cu fundamentele dogmatice ale credin^ei

protestante. Studiul de faja este consacrat analizei catorva din

aceste principii, urmarindu-se atat sensul din contextul protestant

primar, cat si formularea pe care ele au dobandit-o in gandirea

teologica evanghelica actuala.

I. Caracteristicile Scripturii2

1. Autoritatea

Atunci cand ne referim la interpretarea Scripturii, atenjia

trebuie sa fie indreptata in primul rand asupra statutului pe care

teologia protestanta il confera Bibliei. Exista in esen^a trei

concepte care stau la temelia oricarui demers interpretativ

protestant: revela^ia, inspirapa si autoritatea Bibliei.3 Scriptura isi

deriva autoritatea pe care o are tocmai din statutul ei de revelajie a

lui Dumnezeu si din faptul ca este inspirata de Duhul lui

Dumnezeu. Metodologic, cele trei aspecte pot fi delimitate astfel:

prin revelatie se inpelege inipiativa lui Dumnezeu de a Se face

cunoscut, inspirafia are de-a face cu procesul prin care El se

2 Pentru o analiza detaliata a acestor caracteristici, vezi W. Grudem, Systematic

Theology — An Introduction to biblical Doctrine^ Grand Rapids, Zondervan, 1994, p.

47-140.

3 J. Stott, ^Evangelical Truth - A personal plea for unity, Leicester, Inter-Varsity-

Press, 1999, p. 43.
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reveleaza, iar autoritatea indica rezultatul acestui proces.4 In

gandirea protestanta, acestea sunt integrate intr-un principiu unic

care se refers la autoritatea pe care revelapa inspirata a lui

Dumnezeu o are asupra vie^ii crestinului. In Catehismul mk\ Luther

defineste Scriptura atingand conceptele la care ne-am referit
anterior

Sfanta Scriptura este Ouvantul lui Dumnezeu, care, prin

inspirafia Duhului Sfant, a fost scrisa de profeji, evangheli§ti

§i apostoli, spre invajatura, indreptarea, mangaierea §i

fericirea noastra vejnica.5

Convingerea ca Biblia este inspirata de Dumnezeu este

esen^iala in hermeneutica si exegeza protestanta. Canonul

protestant se regaseste in eel acceptat de Biserica Catolica §i cea

Ortodoxa, diferen^iindu-se insa prin respingerea carplor apocrife.6

Protestantismul accentueaza faptul ca Biserica nu a decis canonul,

ci a confirmat autoritatea pe care scrierile canonice deja o aveau.

Aprobarea includerii unor car^i in canon de catre Biserica »este o

marturie pentru autenticitatea Scripturii, asa cum loan Botezatorul

arata spre Hristos."7

Analiza problemei autoritajii Bibliei indreapta imediat

atenjia asupra raportului dintre Biblie, Biserica si tradi^ie. In

scrierile sale, Luther insista ca wceea ce se afirma fara Scripturi sau

ceea ce se crede a fi revelajie poate fi considerat o opinie, dar nu

4J. Sott, op. cit.yp. 65.

5 M. Luther, Catehismul mic m scurte exp/icafu, Quj-Napoca, Editura Logos §i

Dansk Balkan Mission, 1996, p. 25.

6 Ramm, op. tit., p. 93.

7 T. George, Teologia rejormatorilor^ Oradea, Editura Institutului Biblie

,,EmanueP' din Oradea, 1998, p. 96.
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trebuie crezut".8 Totul trebuie privit din perspectiva Scripturii,

deoarece ea are autoritatea finala in oricare din problemele pe care

Biserica sau tradipa le ridica. Desi Luther accepta crezurile

formulate la Niceea si Calcedon, el considera ca toate simbolurile

de credinpa, scrierile patristice sau deciziile conciliare trebuie sa fie

judecate prin intermediul Scripturii. Ele nu pot judeca niciodata

norma neschimbatoare data de Cuvantul lui Dumnezeu. Biblia

este criteriul potrivit in funcpe de care se evalueaza tot ceea ce

este legat de credin^a crestina.9

Principiul Sola Striptura, prezent in proclamarea

reformatorilor, nu presupunea insa o contestare a importantei

Bisericii sau a tradi^iei. Atunci cand tradi^ia se dovedea

inradacinata in textul Scripturii si interpretarea unui anumit text

corespundea mesajului de ansamblu al Bibliei, valoarea unei astfel

de tradi^ii era recunoscuta. In aceasta privin^a, Luther se

delimiteaza de directi'a reformei radicale. Respingand in^elegerea

anabaptista asupra acestei probleme, el scrie:

Noi nu acponam fanatic aja cum fac schivarmer-n. Noi nu

respingem tot ce se afla sub autoritatea papei, pentru ca astfel

ar trebui sa respingem fi biserica crejtina. Multe lucruri bune

privitoare la credinja cre^tina pot fi gasite in papalitate ?i de

acolo au ajuns la noi.10

Cu toate ca protestantismul a lasat tradi^iei un spa^iu de

recunoastere si validare, principiul fundamental al autoritapii

Scripturii si-a menpnut intotdeauna for^a si intaietatea.

8 M. Luther, Despre captivitatea babiloniand a Bisericii) in LW 36, p. 29 (citat de

George, op. dt.> p. 96).

9 George, op. cit.y p. 96-97.

10 LW 40, p. 231, citat de George, op. city p. 97.
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2. Qaritatea

O alta trasatura a Scripturii, din perspectiva teologiei

protestante, consta in claritatea ei. Convingerea ca Biblia este clara

i-a determinat de la inceput pe reformatori sa lupte ca ea sa ajunga

a fi citita de fiecare om. Tennenul folosit de ei pentru a descrie

aceasta calitate este perspicuitas si inseamna ,,limpezime, claritate,

transparenja".11

Faptul ca Biblia este clara nu face insa ca interpretarea ei sa

fie un demers simplu. Sunt multe pasaje biblice care prezinta

oameni aflapi in dificultate cu privire la injelegerea textului biblic.

Astfel, dregatorul etiopian a avut nevoie de cineva pentru a

inj:elege textul din Isaia 53. Providen^a lui Dumnezeu a facut ca el

sa il intalneasca pe Filip, iar din intrebarea lui se desprinde

necesitatea interpretarii: H&c, yap av dwaiy^v kav \xr\ tic,

65T)Yrio€L |i€;12. La randul sau, apostolul Petru recunoagte ca in
epistolele lui Pavel sunt Munele lucruri grele de in^eles" (4v at<;

eaiLv SuovoTitd nva).13 Daca unul dintre apostoli nu putea

in^elege intru totul scrierea unui alt apostol, ar fi lipsit de modestie

ca noi sa pretindem ca in^elegem Scripturile in totalitate.14

Reformatorii au insistat asupra faptului ca principiul

claritapi se aplica esen^ei mesajului biblic. Scriptura este suficient

de clara pentru ca interpretul sa in^eleaga calea mantuirii in Hristos

prin har si prin credinj:a. Qe^tinul devotat si competent poate

in^elege adevaratul sens al Bibliei. Datorita acestei convingeri,

11 Stott, op. cit., p.71. Vezi, de asemenea, Voichija Ionescu, Dicfionar latin -
romdn, edijia a Il-a, Bucure§ti: Editura Lider, 1992, p. 155.
12Fapte8:31.

132Petru3:16.

14 Stott, op. at., p. 71.



166 Paulian Petric

teologii Reformei au insistat asupra faptului ca un credincios nu

are nevoie, in interpretare, de calauzirea oficiala pe care o ofera

Biserica Oatolica. Singurul mediator intre acesta §i textul Scripturii

este Duhul lui Dumnezeu - tema pe care o vom aborda in a doua

parte a studiului de fa|a.

J, Suficienta

Cea mai clara trasatura a Bibliei care decurge din principiul

Sola Scriptura este suficienja ei. Pentru a in^elege ideea suficienjei

Scripturii, trebuie sa in^elegem principiul din care ea rezulta in

contextul in care el a fost pronun^at. Simpla traducere a expresiei

Sola Scriptura nu dezvaluie nici pe departe intregul sens al acestei

construcpi. Reformatorii nu au afirmat ca Scriptura ar fi suficienta

pentru educate; o astfel de interpretare ar fi in discordant cu

modul in care ei au incurajat citirea carplor §i dezvoltarea culturii.

Suficien^a Scripturii vizeaza faptul ca ea este suficienta pentru

mantuire. Aceasta caracteristica rezulta, la randul ei, din suficienta

lucrarii lui Hristos, despre care Scriptura depune marturie.15

Sintagma Sola Scriptura nu trebuie in^eleasa ca semnificand

Nuda Scriptura. Intr-adevar, tot ceea ce omul are nevoie pentru

mantuire este afirmat prin marturia Scripturii. Dar suficienta

acesteia funcjioneaza in contextul in care ,,Biblia este privita ca §i

Cartea data Bisericii, comunitapi credinpei, care se aduna §i este

condusa de Duhul Sfant".16

Protestantismul contemporan se confrunta cu afirmajiile

unor lideri religiosi care suspn ca Dumnezeu ar continua sa aleaga

16 George, op. «/"., p. 97.
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apostoli si profep, a caror proclamare completeaza mesajul

Scripturii. O astfel de direcpe autonomizeaza sinele si ii confera

statutul de autoritate finala in materie de credin^a. Cu toate ca

exista lucrari apostolice sau lucrari profetice, nici unul dintre cei

chemap la astfel de lucrari nu poate pretinde o autoritate similara

cu aceea pe care o are Scriptura. 17 Apostolul Pavel afirma ca

Biserica este cladita pe temelia apostolilor si a profetilor biblici

(Efes. 2:20). Atunci cand insa credinja crestina, la nivel individual

sau comunitar, se instraineaza de acest adevar, ea se rupe de insasi

sursa subzistenjei sale. Nemaifiind ancorata in revelape, ea devine

o simpla op^iune intr-un spa^iu religios imanentizat.

II. Relapa dintre interpret §i textul Scripturii

Prima secpiune a lucrarii a urmarit locul pe care Scriptura il

ocupa in teologia protestanta. Caracteristicile prezentate ofera

cadrul in care are loc intalnirea dintre interpret si textul Scripturii.

Totusi, pentru o interpretare autentica nu este suficienta simpla

acceptare a acestor trasaturi ale textului biblic. Ea presupune

lucrarea launtrica a Duhului, care mijloceste intruparea adevarului

biblic in via^a de zi cu zi. Dimensiunea spirituala a interpretarii nu

poate fi separata de responsabilitatea pe care o are eel care

interpreteaza de a se concentra asupra textului si de a focaliza
sensul in unul si acelasi ,,punctw: Hristos.

17 Stott exemplifica lucrarile apostolice contemporane prin enumerarea
urmatoarelor categorii de slujitori: misionarii care fac munca de pionierat, cei
care pun bazele unor biserici ?i liderii bisericilor; in ce prive§te lucrarile
profetice, acestea presupun abordarea unei anumite situajii cu in^elepciune de
la Dumnezeu. (Stott, op. «/., p.71-72).
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1 f/ummarea - fiolu/Dufrului Sfdnt £n intetpretanea

Scnptum

Pentru teologia protestanta, lucrarea Duhului Sfant este

esenpala in in^elegerea Scripturii. Prezenj:a Duhului il apropie pe

cititorul Bibliei de mesajul ei. In interpretare, acelasi Duh Sfant

care a inspirat scrierea Bibliei - si care ii confera calitatea de a fi

Cuvantul lui Dumnezeu - trebuie sa lucreze si in eel care o citeste.

Se poate spune ca interpretarea autentica are la baza doua lucrari

pe care Duhul Sfant le realizeaza: inspirafia si iluminarea. Cea dintai

a fost urmarita anterior, prin referirea la autoritatea, claritatea si

suficien^a Scripturii. Cea de-a doua lucrare a Duhului - iluminarea

- urmeaza a fi tratata in seqiunea de faj:a.

a) Necesitatea lucrdrii Duhului

Lucrarea de iluminare pe care Duhul o realizeaza este in

primul rand necesara ca urmare a diferentei ontologice dintre

Dumnezeu si om.18 Chiar daca prin actul revelapei scripturale

Dumnezeu foloseste limbajul uman pentru a Se descoperi pe Sine,

aceasta nu garanteaza omului o in|;elegere autentica a conpnutului

revela^iei. Desi revelapa este ,,imanentizataw prin limbaj, prin

forma dobanditS, ea ramane trancendenta prin natura si originea

sa. Ca urmare a acestui fapt, omul ramane strain de sensul

revelapei, chiar daca are acces la expresia ei. Ne intoarcem astfel la

o idee menponata anterior. Este nevoie ca acelasi Duh Sfant, care

a transpus realitatea divina in limbajul uman limitat, sa confere

acestui limbaj semnifica^ia intenponata. Dialogul dintre creatura si

Creator este posibil doar in masura in care creatura poate in^elege

semnificapa revela^iei. Iar aceasta inpelegere poate avea loc doar

18 MJ. Erickson, Teologie crepind, vol. I, Oradea, Editura Gartea Crejstina, 1998,
p. 266.
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daca Duhul lui Dumnezeu este prezent in mod activ in
interpretarea revelapei.

In al doilea rand, necesitatea lucrarii Duhului rezulta din

realitatea Cdderii. Pe langa faptul ca omul este o fiin^a limitata prin

create, el sta sub incident Gaderii edenice. Omul nu este separat

de revelapia lui Dumnezeu doar pe baza diferen^ei in plan

ontologic. Primele doua capitole ale carpii Geneza il prezinta pe

om capabil de a avea relapii cu Creatorul Sau, in^elegand revelapa

si supunandu-se voin^ei divine. Dupa Cadere insa, natura umana

este lipsita de capacitatea de a inj:elege revelapa lui Dumnezeu §i

de a raspunde acestei revelapii. Limitarea §i depravarea fiinjei

umane sunt principalele argumente care atesta incapacitatea

omului de a accede la sensul revela^iei. Doar prin participarea

Duhului lui Dumnezeu, acest sens poate fi descoperit si asumat in
intalnirea dintre interpret si Scripturi.

b) Lucrarea Duhului Sjdnt de iluminare

Pentru a urmari lucrarea Duhului Sfant, trebuie menponat

pentru inceput modul in care Biblia prezinta incapacitatea omului

de a recunoaste si inj:elege adevarul in absen^a acestei lucrari.

Atitudinea de respingere a adevarului este surprinsa in diferite

pasaje din Vechiul Testament si detaliata in altele din Noul
Testament.19

Dintre scriitorii nou-testamentari, apostolul Pavel acorda o

atenpie aparte statutului pe care-1 are omul natural. Pavel considera

ca omul, in cele mai inalte manifestari ale rapiunii sale, nu poate

dobandi cunoasterea lui Dumnezeu (kv x\\ ooc))loc tou 0€o\) ouk

eyvco 6 Kooiioq).20 Omul natural nu poate accepta revelatia

(i|jXik6c, 8€ avGpQiTOQ oi) 66%6TaL xa xov Tn/e6[uxxoQ toO 8eoO) si

>9 Is. 48:4; Ezech. 11:19-20; 36:26-27; Mat. 13:15.
20 lCbr. 1:21.
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nici nu poate patrunde semnifica^ia ei (kou ou Sui/axai

Starea cazuta in care se afla fiinp umana determina o injelegere

distorsionata a realitatii. Omul este lipsit de abilitatea de a

cunoaste adevarul ultim cu privire la lucruri si cu privire la propria

sa existenr.a. Intreaga sa capacitate de percep^ie senzoriala si

rauonala trece prin filtrul naturii sale cazute si denatureaza orice

ln^elegere a adevarului. Cu atat mai mult, existen^a sa ca fiinta

spirituala poarta amprenta aceleiasi stari. Ceea ce spiritul ar trebui

sa identifice a fi valori eterne, el considers ,,nebunie",

,,slabiciune", ,,umilinta".

Drept urmare, omul nu mai poate pretinde ca, prin

abilitaple sale, poate injelege si accepta revelapa. Omul natural are

nevoie de medierea Duhului lui Dumnezeu in intalnirea dintre el $i

revelarie. Prezen^a Duhului il pregateste pe om pentru revelatie si

il abiliteaza sa raspunda acesteia. Convertirea, asumarea in mod

personal a revela^iei ultime a lui Dumnezeu in Hristos, are loc

numai in prezenja Duhului si este vazuta ca o ,,nastere din

Duhul".22 Duhul lui Dumnezeu isi continua ulterior lucrarea in

via^a celui convertit prin procesul de iluminare. Acesta reprezinta

doar una dintre lucrarile pe care Duhul Sfant le intreprinde in

viaja celui credincios.23 Iluminarea vizeaza cadrul in care se

realizeaza comuniunea autentica dintre interpret si textul

211 Cor. 2:14.

22 loan 3:6, 8 - to yeyewr^Avov 6K xr\<; o<xpKO<; oap^ cotlv, Kal to

yeyeuvrfiievov Zk too irvevfiavot; TTveOjia £otiv.".. to iTveuiia (5ttou 0eA.et

wet Kal xr\v cJ)O)vtiv auTou aKouac;, ctA-A,' ouk ol6ac; Tr69ev epx^Tai Kal ttou

mdyei' outox; kaxiv iraq 6 yeyeuurp-eucx; etc rou TruevjiatoQ.

23 Intr-o analiza detaliata asupra pnenmatologki din epistolele lui Pavel,

Guthrie identifies lucrarile pe care Duhul Sfant le realizeaza in viaja celui

credincios: sfinjirea, infierea, iluminarea, eliberarea, calauzirea, puterea §i

crejterea spirituala. D. Guthrie, AW Testament Theolog?y Leicester, Inter-Varsity

Press, 1981, p. 553-562.
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Scripturii. Dupa cum Duhul Sfant este prezent in proclamarea si

acceptarea Evangheliei, lucrarea Sa nu poate lipsi ulterior in

aprofundarea in^elegerii lucrurilor duhovnicesti de catre eel

credincios. Vom urmari aceasta lucrare din perspectiva textului
din 1 Corinteni 2:10-16.

Primul pasaj prezinta deosebirea dintre in^elepciunea

omului si cunoasterea pe care o are Duhul. Textul incepe prin a

accentua faptul ca revelapa este primita prin lucrarea Duhului si,

urmare a acestui fapt, omul are nevoie de prezen^a Duhului pentru

a cunoaste lucrurile privitoare la Dumnezeu.24 Dumnezeu Isi

descopera (diT€KdAAJi|jev) toate lucrurile Sale (iravta) prin Duhul

(5La toO mjeo\xaTOQ). Omul se poate increde pe deplin in aceasta

revelapLe, deoarece Duhul este partas la adancimile fiin^ei divine

(rot pa0r| tou 0eou). Prima parte a versetului 10 nu con^ne un

verb (f]|iLV 6e 6 Qtbc, 6ia tou weuuaToc;), fiind insa subin^eles

verbul GYvcoKev (,,a cunoaste") menponat de doua on in versetul
8.

Argumentul lui Pavel din versetul 11 pare a fi de tip

scolastic. El porneste de la o realitate a lumii create si ajunge la un

principiu pe care il aplica in spa^iul spiritual. Observajia sa este de

natura epistemologica: realitatea vie^ii unui om poate fi cunoscuta

intru totul doar de forul launtric al acelei fiin^e (tl^ yap oldev

dvGptoTrcov toc toO dvOpoSirou d \ir\ to Trv€ii|ia tou dvBpcoTrou to

kv auTco;). Chiar daca impartasim aceeasi natura omeneasca, nu

putem cunoaste in mod autentic si ultim viata unei alte persoane.

Intreaga experienpa individuala a acelei persoane este traita si

Sh|:eleasa prin forul ei launtric. Acest principiu este apoi aplicat

viejdi Dumnezeirii: doar ,,Duhul lui Dumnezeu poate cunoaste

lucrurile lui Dumnezeu" (kccI ra tou OeoO ouSelc eyvajKev d \ii]
TO TTV€l)(ia TOU 0€OO).

d., p. 555-556.
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Versetul 12 arata diferen^a radicals dintre omul natural $i

omul duhovnicesc. Intreaga via£a a omului natural se desfasoara

prin ,,duhul lumii" (to -rrvei>|ia xou Koojiou) care il locuie^te. Spre

deosebire de acesta, fiinja crestinului este rezidenja Duhului lui

Dumnezeu. Aceasta prezenta §i lucrare a Duhului in credincios

face posibila cunoasterea a ceea ce Dumnezeu ii ofera prin harul

Sau (ra i)iro tou 8€ou xoLpiaSkvia f)|itv). Pasajul paulin continua

prin a arata cum se realizeaza aceasta cunoa^tere. Putem conclude

prin a spune ca paragraful din 1 Cor. 2:10-16 constituie unul din

textele de baza in in^elegerea necesitatii lucrarii de iluminare pe

care o realizeaza Duhul Sfant.

2. Fxperiema

Cu toate ca nu face parte din categoria rigurozita^ii

£tiin$ifice, experien^a este importanta pentru modul in care

credinciosul protestant se raporteaza la textul biblic. In primul

rand, este vorba de rolul experien^ei de a oferi un cadru

interpretarii. Intalnirea dintre interpret si text este de fapt

intalnirea dintre via^a acestuia ?i textul biblic. Interpretul este

convins ca, in urma procesului interpretativ, textul se va adresa

situa^iei sale personale de viata. Aceasta convingere, care decurge

de fapt din concepjia pe care o are cu privire la Scripturi, este

determinanta in interpretare.

In aceasta etapa, interpretul se expune unui rise: acela de a

conferi experien|ei sale un rol normativ. wAcest text trebuie sa se

adreseze situa^iei mele particulare, oricare ar fi natura si contextul

lui". Un astfel de rationament face ca relapa dintre interpret si text

sa fie obstrucponata de un anumit conflict interior. In acest

proces, preocuparea pentru acuratete cedeaza in fa$a presiunii pe

care o exercita asupra sinelui nevoia de relevan^a.
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Un principiu important in interpretarea biblica protestanta

este acela ca interpretarea autenticd trebuie sa conduct* la o experientd

crestind autentica. Experien^a viejii de credin^a poate - fara a fi

principiul unic sau ultim - sa infirme sau sa confirme validitatea

interpretarii. ^Pentru Luther, trairea este necesara in in$elegerea

Cuvantului. Intre realitatea viepii $i cea a in^elegerii Cuvantului.

exista o cauzalitate reciprocal Experienta personala determina si

este totodata determinata de inpelegerea Cuvantului. Cu toate ca

nu ofera garan^ia unei interpretari adecvate, experienja cre^tina
personala devine un instrument pe care Duhul il foloseste in

comunicarea adevarului scriptural. Folosind exprimarea lui Luther,

cuvintele Scripturii nu trebuie doar citite si interpretate; ele trebuie

,,simfite in inima".25 El vorbeste despre calitatea Scripturii de a-1

confrunta pe cititor cu harul si judecata lui Dumnezeu. »Cuvantul

lui Dumnezeu este viu. Acest lucru inseamna ca ii face vii pe cei
care 3 cred."26

3. Metoda

Anumite caracteristici ale metodei protestante de

interpretare au reiesit din aspectele discutate anterior. Cu toate

acestea, se impune referirea la doua principii de baza in exegeza

protestanta.

a) Principiul literal

Un principiu prin care Reforma s-a delimitat de

interpretarea catolicS a Scripturii este principiul literal. Cu toate ca

acesta exista formulat intr-o oarecare masura si in catolicism,

reformatorii sunt cei care i-au conferit intaietatea. Luther declara:

25 George, op. at., p. 101.

26 Ibid., p. 101.
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,,Mi-am inradacinat predicarea in cuvantul literal", iar in

expunerile lui a suspunut ca sensul literal al Scripturii comunica

intreaga esenj;a a credin^ei $i a teologiei cre^tine.27 Acceptarea

acestui principiu ii face pe reformatori sa respinga alegoria

(preferata de catolicism), sa pledeze in favoarea cunoa^terii

limbilor biblice §i sa accentueze rolul contextului istoric §i

gramatical in interpretarea textului.

b) Prindpiul hristologic

Principiul literal, de?i accentuat in protestantism, nu poate

reprezenta finalitatea interpretarii. El opereaza alaturi de un alt

principiu specific exegezei protestante, ?i anume eel hristologic.

Rolul intregului proces interpretativ este acela de a ne conduce la

Hristos. Conform afirmapei lui Luther, sensul gramatical-istoric

,,il aduce acasa pe Hristos" {Christum treibei). Hristos este centrul

Scripturii ^i Domnul Scripturii.28 In rela]:ia dintre cele doua

principii, Luther insista asupra deosebirii dintre forma Scripturii ?i

con^inutul ei:

In cuvintele Scripturii veji gasi fa§ele in care este culcat

Hristos. Simple §i mici sunt fajele, dar scumpa este comoara,

Hristos, care este infa§at in ele.29

Reforma ia argumentul cu privire la sensul hristocentric din

marturia lui Hristos insu^i. Unul din textele de referinta este loan

5:39-40. Prin acest text, Cristos recunoaste finalitatea soteriologica a

interpretarii Scripturii. El nu condamna atitudinea carturarilor de a

cerceta Scripturile (4pauvccT€ xa^ YP0^^) pentru a gasi via^a

27 Ramm, op. cit., p. 54.

28 George, op. cit., p. 99.

29 LW 35, p. 2; citat de George, op. at., p. 99.
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vesnica (5ok€lt6 kv alkali C^V aloSviov €%eiv). Ceea ce

remarca Domnul Hristos este incapacitatea acestora de a sesiza ca

Scripturile isi ating finalitatea soteriologica prin marturia lor

despre persoana $i lucrarea lui Hristos (kelvoa doiv at

liapTupoOoat irepl euou). Acest sens, anticipat de versetul 39,

devine explicit prin afirmapa lui Hristos din versetul 40.
Contemporanii lui Hristos refuzau sa accepte ca viaja pe care o

cautau in Scripturi este Hristos Insu?i (oi> 06A.€T€ kXQelv irpot; ue
tva CcoTjy €xr|i€).

Scriptura il conduce pe interpret la Hristos. De fapt, pe

baza acestui principiu, traseul interpretativ dobande^te finalitate.
Unul din marile merite ale Reformei este acela de a fi recuperat

hristocentrismul in teologie. Iar aceasta caracteristica teologica
este rezultatul direct al rolului pe care principiul hristologic il are
in exegeza protestanta. Luther remarca:

Gel care citejte Biblia trebuie pur §i simplu sa fie atent ca nu

gre§e§te, deoarece Scriptura permite sa fie analizata ?i

condusa, dar sa nu o conduca nimeni dupa propriile

indinapi, ci sa o conduca la sursa, adica la crucea lui Hnstos.

Atunci, cu siguranja va nimeri chiar centrul.30

Concluzii

Lectura Scripturii sta la temelia credin|:ei si spirituality

protestante. Interpretarea ei deschide drumul spre adevarul revelat

?i il confrunta pe interpret cu Dumnezeul in care crede. Insa
intalnirea cu textul biblic trebuie sa aiba ca fundament o in^elegere
clara si o asumare constienta a statutului pe care il are Scriptura.

30 Vezi George, op. tit, p. 99.
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Credinpa protestanta afirrna autoritatea ultima a Scripturii in

materie de teologie ?i viaja cre^tina. Biblia este clara §i suficienta in

ce prive§te mantuirea pe care Dumnezeu o ofera omului in

Hristos.

Recunoasterea statutului ji caracteristicilor Scripturii ofera

cadrul in care se realizeaza intalnirea dintre interpret ?i textul

Scripturii. Aceasta intalnire are ca unic mediator pe Duhul lui

Dumnezeu, prin lucrarea de iluminare pe care El o indepline§te.

Fara lucrarea Duhului, omul nu poate patrunde semnifica^ia

revelajiei. Sensul Scripturii ramane nedescoperit atunci cand

interpretarea ei nu presupune dependent interpretului de Duhul

lui Dumnezeu. Doar atunci cand omul se afla sub inciden^a

iluminarii Duhului, el devine capabil sa patrunda sensul Scripturii,

intr-o hermeneutica a ,,Duhului care da via^M.31 Iar atunci cand

exista o interpretare autentica, ea trebuie sa determine implicit o

traire conform adevarului revelat. Adevaratul sens al Scripturii este

intotdeauna unul transformator. Iar daca o astfel de transformare

nu are loc in planul experien^ei personale, orice demers

interpretativ este falimentar.

Credinta protestanta accentueaza totodata si metoda prin

care interpretul trebuie sa se apropie de text. Preocuparea pentru

sensul literal ramane esenu'ala in exegeza protestanta. Aceasta

preocupare trebuie cu atat mai mult reafirmata astazi, cu cat

tendin^ele de spiritualizare forjata si alegorizare sunt tot mai

prezente in interpretarea evanghelica. In final, interpretarea

textului biblic trebuie sa conduca la Hristos. El este centrul

credin^ei protestante si, implicit, punctul final al oricarui demers

interpretativ protestant.

2Cor. 3:6.




