Bibliai értelmezési szabályok
William Miller
„A Biblia tanulmányozásában nagy segítségemre voltak a kĞvetkezĞ értelmezési szabályok, és mivel
mások is igényelték, most nyilvánosságra hozom ezeket. Ha a Biblia kutatója hasznot szeretne meríteni
e szabályokból, akkor minden egyes szabályt lelkiismeretesen vessen egybe a megadott
bibliaszövegekkel“ (William Miller).
1. szabály: A teljes Szentírásra szükség van, és szorgalmas tanulmányozás és alkalmazás által meg lehet
érteni. Bibliai érv: 2Tim 3:15–17.
2. szabály: A Bibliában minden szónak megvan a maga helye az Ğt körülvevĞ tárgykörben. Bibliai érv:
Mt 5:17-18.
3. szabály: A Szentírás önmagának magyarázója, mivel mérce saját magára nézve. Ha egy lelkész vagy
tanár magyarázatától függenék, és ha Ğk feltételezésekre építenének, hitvallásuk alapján értelmeznek,
vagy egyszerĬen a bölcselet beszél belĞlük, akkor a találgatás, a szándék, a hitvallás vagy a bölcselet
lenne a mércém, nem pedig a Biblia! Bibliai érv: Zsolt 19:7–11; 119:97–105; Mt 23:8–10; 1Kor 2:12–16; Ezék
34:18–19; Lk 11:52; Malak 2:7–8.
4. szabály: Egy tantétel megértéséhez gyĬjts össze minden bibliaverset arról a tárgyról, amit meg akarsz
ismerni, majd engedd, hogy minden szó megtegye a hatását, és ha sikerül az elméletedet ellentmondás
nélkül megfogalmazni, akkor NEM tévedtél. Bibliai érv: Ésa 28:7–29; 35:8; Péld 19:27; Lk 24:27,44–45;
Róm 16:26, Jak 5:19; 2Pt 1:19-21.
5. szabály: A Szentírás kinyilatkoztatásaiból semmi sincs elrejtve azok elĞtt, akik hittel kérik, és nem
ingadoznak. Bibliai érv: 5Móz 29:29; Mt 10:26–27; 1Kor 2:10; Fil 3:15; Ésa 45:11; Mt 21:22; Jn 14:13–14;
15:7; Jak 1:5–6; 1Jn 5:13–15.
6. szabály: ISTEN látomások, ábrák és példázatok által kinyilatkoztatta az eljövendĞ dolgokat, és újra
meg újra kinyilatkoztatja azokat különbözĞ látomások, ábrák és példázatok által. Ha meg akarod érteni
azokat, akkor az összest egybe kell vetni. Bibliai érv: Zsolt 89:19; Hós 12:10; Hab 2:2; ApCsel 2:17; 1Kor
10:6; Zsid 9:9,24; Zsolt 78:2; Mt 13:13,34; 1Móz 41:1–32; Dán 2:7-8; ApCsel 10:9–16.
7. szabály: A látomások mindig látomásokként vannak bemutatva. Bibliai érv: 1Kor 12:1; 2Kor 12:1.
8. szabály: MibĞl tudható, ha egy szó jelképként van használva? Ha ésszerĬ értelme van ott ahol áll, és
nem szegi meg a természet egyszerĬ törvényeit, akkor szószerinti jelentése van. Ha nem, akkor jelképes.
Bibliai érv: Jel 12:1-2; 17:3-7.
9. szabály: Az ábráknak mindig jelképes jelentésük van, és a próféciában jövĞbeli idĞket, eseményeket
ábrázolnak. Ilyenek pl. a hegyek (= kormányzatok), a fenevadak (= országok), a vizek (= népek), a
fáklyák (= ISTEN Igéje) és a nap (= év). Bibliai érv: Dán 2:35,44; 7:8,17; Jel 17:1,15; Zsolt 119:105; Ezék 4:6.
10. szabály: A jelképek helyes megértéséhez kutasd át a teljes Bibliát a jelképes szó kapcsán. Ha találsz
egy jelentést, próbáld meg alkalmazni. Ha ésszerĬ értelme van, akkor nem kell tovább keresned, de ha
nincs, akkor folytasd a keresést.
11. szabály: A jelképek néha két vagy három jelentést is hordoznak magukban. Pl. jelképes
használatban a „nap” három különbözĞ hosszú idĞtartalmat ábrázol.
Bibliai érv: Préd 7:14.
1. határozatlan idĞ.
2. meghatározott idĞ, egy nap = egy év.
3. egy nap = ezer év.
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Helyes megfejtés esetén összhangban lesz a Bibliával, és ésszerĬ értelmet nyújt. Egy téves megfejtés erre
nem képes. Bibliai érv: Ezék 4:6; 2Pt 3:8.
12. szabály: A példázatok különbözĞ tárgyak szemléltetésére használt hasonlatok, ezért az ábrákhoz
hasonlóan kell értelmezni Ğket a bemutatott tárgykör és a Biblia alapján. Bibliai érv: Mk 4:13. - „Lásd a
tíz szĬzrĞl szóló magyarázatot: Miller's Lectures, nr. 16.“
13. szabály: MibĞl tudjuk, ha a megfelelĞ történelmi eseményben látjuk a prófécia beteljesedését? Ha a
jelképek megértése után a prófécia minden szava szó szerint beteljesedett, akkor biztos lehetsz abban,
hogy az a bizonyos történelmi esemény képezi a helyes beteljesedést. De ha netán egy szónak nem
sikerül beteljesednie, akkor más esemény után kell kutatni, vagy egy jövĞbeli beteljesedésre kell várni.
Mert ISTEN gondoskodik arról, hogy a történelem és a prófécia összhangban legyen, hogy az ĝ hívĞ
gyermekei meg ne szégyenüljenek. Bibliai érv: Zsolt 22:5; Ésa 14:17–19; 1Pt 2:6; Jel 17:17; ApCsel 3:18.
14. szabály: Mindezek felett a legfontosabb szabály, hogy hittel rendelkezzünk. Olyan hittel, amely
áldozatot követel, és ha megpróbáltatik, hajlandó lemondani a legjobban féltett dologról, a világról és
annak minden csábításáról, tulajdonságáról, életérĞl, szakmájáról, barátairól, otthonáról, kényelmérĞl és
földi dicsĞségrĞl. Ha ezek közül valamelyik képes lenne megingatni az ISTEN szava iránti hitben, akkor
az hitünk hiábavalóságát bizonyítaná. Nem rendelkezhetünk valós hittel, ha a felsorolt téves okok
valamelyike ott lappang a szívünkben. Hinnünk kell, hogy ISTEN sosem szegi meg a szavát. Bíznunk
kell abban, hogy Aki a verebekrĞl gondot visel, és ismeri hajunk szálainak számát, Ğrködik Igéjének
fordítása felett, védĞfalat emel köréje, és megóvja a tévelygéstĞl azokat, akik Ğszintén bíznak Istenben és
fenntartás nélkül támaszkodnak az ĝ szavára, még ha nem is értenek héberül vagy görögül.
„Az igazság drágaköveit tartalmazó Bibliát nem kizárólag tudósok számára írták, éppen ellenkezĞleg: ISTEN a
köznépnek szánta. S a köznép értelmezése - amikor a Szentlélek segítségét kérik - felel meg a legjobban az
igazságnak, ahogyan az Jézusban él” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 241. oldal).
Íme csupán néhány a Bibliában található legfontosabb szabályokból, amiket a rendszeresség és a
szabályszerĬség céljából magamévá tettem és követtem. És ha közben nem csapódtam be, a Bibliát az Ğ
egészében a valaha írt legegyszerĬbb, legvilágosabb és legérthetĞbb könyvnek találtam, ami magán
hordja mennyei eredetének bizonyítékát, és tartalmazza mindazt az ismeretet, amit szívünk kívánhat és
amiben örömét lelheti. Olyan kincset találtam benne, amit az egész világ nem tud megvásárolni.
Csendes békét nyújt a hitben, és rendíthetetlen reményt a jövĞben. MegĞriz a veszélyben, és alázatra
tanít a jólétben. Szeretetre és jó cselekedetekre készít, rámutat arra, hogy mekkora értéke van egy
léleknek. Bátrakká és kitartókká tesz az igazsággal szemben, és kezünket megerĞsíti a tévelygés ellen.
Hatékony fegyvert jelent a hĬtlenség megtörésére, és feltárja a bĬn egyetlen ellenszerét. Rávilágít arra,
ahogyan a halál legyĞzetik, és hogyan szĬnik meg a halál fullánkja. JövĞbeli eseményekrĞl beszél, és az
azokra való felkészülés szükségességérĞl. Alkalmat nyújt, hogy a királyok Királyával beszélgessünk, és
kinyilatkoztatja a valaha is ismert legjobb törvénykönyvet. Mindez értékének csupán csekély
megtekintése, mégis mily sok elveszett lélek hanyagolja el, vagy - ami ugyanolyan káros - rejtett,
elérhetetlen misztériumnak tartja.
Ó, kedves olvasó, tedd a Bibliát tanulmányozásod központjává. Tedd alaposan próbára, és meglátod,
igazam volt. Igen, Séba királynĞjéhez hasonlóan ki fogod jelenteni, hogy még felét sem mondták meg
neked. Iskoláinkban az IstenségrĞl mindig valamilyen vallás hitelve szerint tanítanak. Egy vak elmére
talán benyomást tehet az efféle tanítás, azonban végül mindig fanatizmusba vezet. Egy szabad elme
sosem elégszik meg mások meglátásával. Ha nekem kellene a fiatalokat az IstenségrĞl tanítani, akkor
elĞször megismerném képességeiket és szellemi adottságaikat. Ha megfelelĞknek bizonyulnak, akkor
arra bírnám Ğket, hogy egyénileg tanulmányozzák a Bibliát, és szabadon bocsátanám Ğket, hogy jó
cselekedeteket tegyenek a világban. Viszont ha elméjük nem felelne meg ennek, megbélyegezném Ğket
mások elméje által, ráírnám a homlokukra, hogy „fanatikusok”, és szolgákként küldeném el Ğket.
Miller Munkája, I. kötet; „Betekintés a próféciákba és a profetikus kronológiába, válogatások William
Miller kézirataiból; Életének összefoglalója.” Kiadta Joshua V. Himes, 1842, 20-24. oldal. (Miller´s
Work. Band I; "Views Of The Prophecies And Prophetic Chronology, Selected From Manuscripts Of
William Miller; With A Memoir Of His Life." published from Joshua V. Himes, 1842, page 20 – 24).
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