Reguli biblice de interpretare
de William Miller
“La studiul meu al Bibliei m-au ajutat mult urmĆtoarele reguli de interpretare üi la cererea mai multora aü dori
sĆ vi le prezint dupĆ cum urmeazĆ. DacĆ cititorul Bibliei vrea sĆ aibĆ vreun folos din aceste reguli atunci sĆ
studieze detaliat üi amĆnunĦit fiecare din aceste reguli în legĆturĆ cu textele biblice date.” (William Miller)

Regula 1: Întreaga ScripturĆ este necesarĆ üi ea poate fi înĦeleasĆ printr-o înterpretare minuĦioasĆ üi
printr-un studiu sârguincios. Temei biblic: 2. Timotei 3:15-17
Regula 2: Fiecare cuvânt în sine este important în legĆturĆ cu tema din ScripturĆ. Temei biblic: Matei
5:17-18
Regula 3: Scriptura trebuie sĆ se explice ea însĆüi pentru cĆ ea poartĆ scara de mĆsurĆ (etalonul) în ea
înüiüi. DacĆ eu mĆ bazez pe un învĆĦĆtor, ca el sĆ-mi explice Scriptura üi el ar face presupuneri despre
înĦelesul Bibliei, sau ar dori sĆ-i dea un înĦeles oarecare bazat pe credinĦa lui personalĆ, sau pentru cĆ el
prin aceasta s-ar înĆlĦa, atuncea etalonul meu nu ar mai fi Biblia ci presupunerile unui om, dorinĦa lui,
credinĦa sau înĦelepciunea lui. Temei biblic: Psalmii 19:6-10; 119:97-105; Matei 23:8-10; 1. Corinteni 2:1216; Ezechiel 34:18-19; Luca 11:52; Maleahi 2:7-8
Regula 4: Pentru a studia üi a înĦelege un punct de bazĆ de învĆĦĆturĆ trebuie sĆ strângi toate textele cu
aceastĆ temĆ. Atunci lasĆ sĆ lucreze fiecare cuvânt asupra ta üi dacĆ poĦi sĆ formulezi o ipotezĆ, fĆrĆ ca
sĆ gĆseüti (aparĆ) contradicĦii atunci NU poĦi fi greüit. Temei biblic: Isaia 28:7-29; 35:8; Proverbe 19:27;
Luca 24:27, 44-45; Romani 16:26, Iacov 5:19; 2. Petru 1:19-21
Regula 5: Nimic din ceea ce a fost descoperit în scrierile Bibliei poate s-au va fi reĦinut acelora care cer
prin credinĦĆ üi sunt statornici. Temei biblic: 5. Moise 29:29; Matei 10:26-27; 1 Corinteni 2:10; Filipeni 3:15;
Isaia 45:11; Matei 21:22; Ioan 14:13-14; 15:7; Iacov 1:5-6; 1. Ioan 5:13-15
Regula 6: DUMNEZEU a prezis evenimentele viitoare prin viziuni, imagini sau parabole üi asta
totdeauna pe aceeaüi cale. DacĆ vrei sĆ înĦelegi trebuie sĆ iei fiecare punct, unul câte unul, üi sĆ le aüezi
împreunĆ üi sĆ le întregeüti. Temei biblic: Psalmii 89:18; Osea 12:10; Habacuc 2:2; Faptele apostolilor 2:17; 1.
Corinteni 10:6; Evrei 9:9, 24, Psalmii 78:2; Matei 13:13, 34; 1. Moise 41:1-32; Daniel 2:7-8; Faptele apostolilor
10:9-16
Regula 7: Viziunile sunt totdeauna declarate ca viziuni. Temei biblic: 1. Corinteni 12:1; 2. Corinteni 12:1
Regula 8: De unde putem ütii dacĆ un cuvânt este folosit simbolic ? DacĆ aüa cum este folosit în context
are un înĦeles clar üi concis, üi nu violeazĆ legile simple ale naturii, atuncea trebuie înĦeles cuvânt cu
cuvânt, altfel este folosit simbolic. Temei biblic: Apocalipsa 12:1-2; 17:3-7
Regula 9: Simbolurile au totdeauna un înĦeles simbolic üi se folosesc în profeĦie pentru a arĆta lucruri,
timpuri üi evenimente din viitor. De exemplu dacĆ vorbim despre munĦi aceasta înseamnĆ conducerea
unei ĦĆri (unui stat), animalele înseamnĆ un imperiu (regat), mĆri – ape înseamnĆ popoare, lampĆ,
candelĆ, înseamnĆ Cuvântul LUI DUMNEZEU, zile înseamnĆ ani. Temei biblic: Daniel 2:35, 44; 7:8, 17;
Apocalipsa 17:1, 15; Psalmii 119:105; Hesekiel 4:6
Regula 10: Pentru a înĦelege înĦelesul adevĆrat al unui simbol, trebuie citite toate locurile unde este
amintit în Biblie. DacĆ gĆseüti o explicaĦie pentru acel simbol aplicĆ-o, üi dacĆ acesta are un înĦeles clar üi
concis atuncea nu mai trebuie sĆ cauĦi mai departe, dar dacĆ nu are un sens atuncea cautĆ mai departe
dupĆ o explicaĦie.
Regula 11: Simbolurile au cîte odatĆ douĆ sau mai multe înĦelesuri, aüa cum de exemplu o zi poate fi un
simbol pentru 3 perioade de timp diferite.
Temei biblic: Prediger 7:14
1. Timp nedefinit
2. Timp definit, o zi pentru un an
3. O zi pentru o mie de ani
Dezlegarea corectĆ (înĦelesul corect) se recunoaüte din faptul cĆ trebuie sĆ armonizeze cu Biblia üi sĆ
aibĆ un sens logic altfel sunt greüit.
Temei biblic: Hesekiel 4:6; 2 Petru 3:8
Regula 12: AsemĆnĆri se folosesc ca ajutor pentru a ilustra anumite teme. Ele trebuie sĆ fie explicate tot
aüa ca üi simbolurile prin teme üi prin Biblie Temei biblic: Marcu 4:13. - Vezi üi explicaĦia pentru pilda celor
10 fecioare: lecĦiunile lui Miller, numĆrul 16 (Miller’s Lectures, Number 16)
Regula 13: De unde putem ütii dacĆ pentru înplinirea unei profeĦii am aplicat (ales) evenimentul
potrivit din istorie? DacĆ ajungi la concluzia cĆ fiecare cuvânt din profeĦie (dupĆ ce ai înĦeles corect toate
simbolurile) se înplineüte cuvânt cu cuvânt, atuncea poĦi fi sigur, cĆ evenimentul istoric aplicat este
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evenimentul correct. Dar dacĆ un cuvânt nu are o aplicaĦie corectĆ üi nu se înplineüte, atuncea trebuie sĆ
cauĦi un alt eveniment istoric, sau sĆ aütepĦi dezvoltarea din viitor a evenimentelor. DUMNEZEU însuüi
are în grija LUI ca istoria üi profeĦia sĆ corespundĆ, aüa încât copii LUI credincioüi nu trebuie sĆ fie
blamaĦi. Temei biblic: Psalmii 22:4; Isaia 14:17-19; 1. Petrus 2:6; Apocalipsa 17:17; Faptele apostolilor 3:18
Regula 14:
Cea mai importantĆ regulĆ dintre toate este sĆ ai o credinĦĆ adevĆratĆ. Aceasta necesitĆ o credinĦĆ care
dacĆ este pusĆ la încercare este gata sĆ jertfeascĆ ce-i este mai drag pe pĆmânt, lumea üi toate dorinĦele
ei, personalitatea, stilul de viaĦĆ, meseria, prietenii, relaĦiile, comoditatea üi recunoütinĦa lumeascĆ
(privilegile lumeüti). DacĆ una din aceste lucruri ne-ar sta în calea credinĦei noastre într-un adevĆr din
Cuvântul LUI DUMNEZEU, aceasta ar însemna cĆ credinĦa noastrĆ este zadarnicĆ. Nu putem avea o
credinĦĆ adevĆratĆ, atâta timp cât unul din aceste motive false se aflĆ în inima noastrĆ. Trebuie sĆ
credem cĆ DUMNEZEU nu-üi calcĆ niciodatĆ promisiunea, cuvântul dat. Noi putem fi sigur cĆ EL, Cel
care hrĆneüte vrĆbiile üi ne numĆrĆ üi firele de pĆr de pe cap, EL pĆzeüte üi traducerea cuvintelor Sale, üi
pune în jurul lui üi un zid de apĆrare, üi nu permite, ca aceea care se încred cu totul (cu toatĆ tĆria lor) în
EL üi se încred (bazeazĆ) fĆrĆ reĦinere pe Cuvântul LUI, ca aceütia sĆ greüeascĆ în adevĆrul din Scripturi,
chiar dacĆ ei nu înĦeleg ebraica sau greaca.
„Biblia, cu preĦioasele ei giuvaiere ale adevĆrului, n-a fost scrisĆ numai pentru cei învĆĦaĦi. Din contrĆ, ea a fost
destinatĆ oamenilor obiünuiĦi üi interpretarea datĆ de oamenii obiünuiĦi, atunci când sunt ajutaĦi de Duhul Sfânt,
se armonizeazĆ cel mai bine cu adevĆrul aüa cum este el în Isus Hristos. Marile adevĆruri necesare pentru
mântuire sunt clare ca ziua la amiazĆ üi nimeni nu va greüi üi nu va rĆtĆci, cu excepĦia acelora care urmeazĆ
propria lor judecatĆ, în loc de voia lui Dumnezeu, descoperitĆ aüa de clar.” (MĆrturii pentru comunitate,
volumul 5, pagina 331).
Acestea sunt unele din regulile cele mai importante, care sunt menĦionate în Cuvântul LUI
DUMNEZEU, üi dacĆ eu le accept üi mĆ Ħin de ele atuncea voi gĆsi o ordine sistematicĆ în ele. DacĆ nu
am fost dus cu totul în eroare atunci am descoperit prin folosirea ei, cĆ Biblia în întregimea ei este una
din cele mai simplĆ, clarĆ üi uüor de înĦeleasĆ carte care a fost scrisĆ vreodatĆ, care poartĆ dovada
existenĦei sale dumnezeieüti în ea însĆüi fiind plin de cunoütinĦĆ pe care inima noastrĆ üi-o poate dori üi
de care ea se poate bucura. Eu am descoperit cĆ Biblia este o comoarĆ pe care lumea nu o poate cumpĆra
cu bani. Ea ne dĆ în credinĦa noastrĆ o pace mare üi o neclintitĆ üi puternicĆ) speranĦĆ pentru viitor. Ea
ne Ħine în picioare în încercĆri üi ne învaĦĆ ca sĆ rĆmânem modeüti dacĆ ne merge bine. Ea ne face gata sĆ
iubim pe alĦii, sĆ le facem bine, üi sĆ recunoaütem valoarea unui suflet. Ea ne face sĆ fim clari üi puternici
când ne stĆm de partea adevĆrului, ne întĆreüte braĦul ca sĆ putem sĆ ne ridicĆm împotriva
neadevĆrului. Ea ne dĆ o armĆ puternicĆ ca sĆ putem da la o parte necredinĦa, üi ne face cunoscut
singurul leac împotriva pĆcatului. Ea ne învaĦĆ cum putem sĆ biruim asupra morĦii, üi cum putem sĆ
rupem legĆturile mormîntului. Ea ne vorbeüte despre evenimentele viitoare üi ne aratĆ cum sĆ ne
pregĆtim pentru ele. Ea ne dĆ prilejul ca sĆ discutĆm cu Regele tuturor regilor üi ne destĆinuie
Decalogul, cele mai bune legi care au fost date vreodatĆ. Aceasta este numai o slabĆ redare a valorii ei,
dar câte suflete în pierzare o trateazĆ totuüi cu nepĆsare, sau o trateazĆ ca pe o comoarĆ ascunsĆ, din
care nu o poĦi recunoaüte ce este bine üi rĆu, nici consecinĦele lor.
O, dragul meu cititor, fĆ din Biblie obiectul tĆu principal de cercetare. CerceteazĆ-o cu deamĆnuntul
(profund) üi tu vei afla cĆ ea este tot cea ce Ħi-am spus pânĆ acuma. Da, vei spune ca üi regina din Saba,
cĆ nici jumĆtate nu Ħi-a fost spus. Teologia care se învaĦĆ la noi în ücoli este întotdeauna bazatĆ pe o
oarecare mĆrturie de credinĦĆ specialĆ. Poate cĆ se poate da impresie cu acest fel de a învĆĦa unei minĦi
goale, dar rezultatul final va fi întotdeauna fanatism. Un spirit liber nu se va da mulĦumit niciodatĆ
numai cu pĆrerea altuia. DacĆ eu ar trebui sĆ predau teologia tinerilor, primul lucru pe care l-aü face ar
fi sĆ-mi creez o imagine despre capacitatea lor intelectualĆ üi mentalĆ. DacĆ ei ar oferi condiĦii prielnice,
atunci i-aüi lĆsa sĆ studieze ei înüiüi Biblia üi le-aü trimite afarĆ în lume condiĦionaĦi ca sĆ facĆ lumii
lucruri bune. Dar dacĆ ei ar avea capacitatea mentalĆ, intelect alterat, atunci eu i-aü marca ca fiind
inapti, aü scrie “Fanatic” pe fruntea lor üi i-aü trimite afarĆ ca necorespunzĆtori.
Din lucrĆrile lui Miller. volumul I; "Viziuni din profeĦii üi cronologia profeticĆ, selectate din manuscriptele lui
William Miller; cu memoarele vieĦii lui." Redactat de Joshua V. Himes, 1842, pagina 20 -24 (From Miller’s Works.
Volume I, “Views Of The Prophecies And Prophetic Chronology, Selected From Manuscripts Of William Miller;
With A Memoir Of His Life.” Edited By Joshua V. Himes, 1842, pages 20–24).
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