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Reguli biblice de interpretare
de William Miller

“La studiul meu al Bibliei m-au ajutat mult urm toarele reguli de interpretare i la cererea mai multora a  dori 
s  vi le prezint dup  cum urmeaz . Dac  cititorul Bibliei vrea s  aib  vreun folos din aceste reguli atunci s
studieze detaliat i am nun it fiecare din aceste reguli în leg tur  cu textele biblice date.” (William Miller) 
Regula 1: Întreaga Scriptur  este necesar i ea poate fi în eleas  printr-o înterpretare minu ioas i
printr-un studiu sârguincios. Temei biblic: 2. Timotei 3:15-17 
Regula 2: Fiecare cuvânt în sine este important în leg tur  cu tema din Scriptur . Temei biblic: Matei
5:17-18 
Regula 3: Scriptura trebuie s  se explice ea îns i pentru c  ea poart  scara de m sur  (etalonul) în ea 
în i i. Dac  eu m  bazez pe un înv tor, ca el s -mi explice Scriptura i el ar face presupuneri despre 
în elesul Bibliei, sau ar dori s -i dea un în eles oarecare bazat pe credin a lui personal , sau pentru c  el 
prin aceasta s-ar în l a, atuncea etalonul meu nu ar mai fi Biblia ci presupunerile unui om, dorin a lui, 
credin a sau în elepciunea lui. Temei biblic: Psalmii 19:6-10; 119:97-105; Matei 23:8-10; 1. Corinteni 2:12-
16; Ezechiel 34:18-19; Luca 11:52; Maleahi 2:7-8 
Regula 4: Pentru a studia i a în elege un punct de baz  de înv tur  trebuie s  strângi toate textele cu 
aceast  tem . Atunci las  s  lucreze fiecare cuvânt asupra ta i dac  po i s  formulezi o ipotez , f r  ca 
s  g se ti (apar ) contradic ii atunci NU po i fi gre it. 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 re inut acelora care cer 
prin credin i 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 i asta 
totdeauna pe aceea i cale. Dac  vrei s  în elegi trebuie s  iei fiecare punct, unul câte unul, i s  le a ezi 
împreun i s  le întrege ti. 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 tii dac  un cuvânt este folosit simbolic ? Dac  a a cum este folosit în context 
are un în eles clar i concis, i nu violeaz  legile simple ale naturii, atuncea trebuie în eles cuvânt cu 
cuvânt, altfel este folosit simbolic. Temei biblic: Apocalipsa 12:1-2; 17:3-7 
Regula 9: Simbolurile au totdeauna un în eles simbolic i se folosesc în profe ie pentru a ar ta lucruri, 
timpuri i evenimente din viitor. De exemplu dac  vorbim despre mun i aceasta înseamn  conducerea 
unei ri (unui stat), animalele înseamn  un imperiu (regat), m ri – ape înseamn  popoare, lamp ,
candel , înseamn  Cuvântul LUI DUMNEZEU, zile înseamn  ani. Temei biblic: Daniel 2:35, 44; 7:8, 17; 
Apocalipsa 17:1, 15; Psalmii 119:105; Hesekiel 4:6 
Regula 10: Pentru a în elege în elesul adev rat al unui simbol, trebuie citite toate locurile unde este 
amintit în Biblie. Dac  g se ti o explica ie pentru acel simbol aplic -o, i dac  acesta are un în eles clar i
concis atuncea nu mai trebuie s  cau i mai departe, dar dac  nu are un sens atuncea caut  mai departe 
dup  o explica ie.
Regula 11: Simbolurile au cîte odat  dou  sau mai multe în elesuri, a a 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 corect  (în elesul corect) se recunoa te din faptul c  trebuie s  armonizeze cu Biblia i s
aib  un sens logic altfel sunt gre it.
Temei biblic: Hesekiel 4:6; 2 Petru 3:8 
Regula 12: Asem n ri se folosesc ca ajutor pentru a ilustra anumite teme. Ele trebuie s  fie explicate tot 
a a ca i simbolurile prin teme i prin Biblie Temei biblic: Marcu 4:13. - Vezi i explica ia pentru pilda celor 
10 fecioare: lec iunile lui Miller, num rul 16 (Miller’s Lectures, Number 16) 
Regula 13: De unde putem tii dac  pentru înplinirea unei profe ii am aplicat (ales) evenimentul 
potrivit din istorie? Dac  ajungi la concluzia c  fiecare cuvânt din profe ie (dup  ce ai în eles corect toate 
simbolurile) se înpline te cuvânt cu cuvânt, atuncea po i fi sigur, c  evenimentul istoric aplicat este 
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evenimentul correct. Dar dac  un cuvânt nu are o aplica ie corect i nu se înpline te, atuncea trebuie s
cau i un alt eveniment istoric, sau s  a tep i dezvoltarea din viitor a evenimentelor. DUMNEZEU însu i
are în grija LUI ca istoria i profe ia s  corespund , a a încât copii LUI credincio i nu trebuie s  fie 
blama i. Temei biblic: Psalmii 22:4; Isaia 14:17-19; 1. Petrus 2:6; Apocalipsa 17:17; Faptele apostolilor 3:18 
Regula 14:
Cea mai important  regul  dintre toate este s  ai o credin  adev rat . Aceasta necesit  o credin  care 
dac  este pus  la încercare este gata s  jertfeasc  ce-i este mai drag pe p mânt, lumea i toate dorin ele 
ei, personalitatea, stilul de via , meseria, prietenii, rela iile, comoditatea i recuno tin a lumeasc
(privilegile lume ti). Dac  una din aceste lucruri ne-ar sta în calea credin ei noastre într-un adev r din 
Cuvântul LUI DUMNEZEU, aceasta ar însemna c  credin a noastr  este zadarnic . Nu putem avea o 
credin  adev rat , atâta timp cât unul din aceste motive false se afl  în inima noastr . Trebuie s
credem c  DUMNEZEU nu- i calc  niciodat  promisiunea, cuvântul dat. Noi putem fi sigur c  EL, Cel 
care hr ne te vr biile i ne num r i firele de p r de pe cap, EL p ze te i traducerea cuvintelor Sale, i
pune în jurul lui i un zid de ap rare, i nu permite, ca aceea care se încred cu totul (cu toat  t ria lor) în 
EL i se încred (bazeaz ) f r  re inere pe Cuvântul LUI, ca ace tia s  gre easc  în adev rul din Scripturi, 
chiar dac  ei nu în eleg ebraica sau greaca. 

„Biblia, cu pre ioasele ei giuvaiere ale adev rului, n-a fost scris  numai pentru cei înv a i. Din contr , ea a fost 
destinat  oamenilor obi nui i i interpretarea dat  de oamenii obi nui i, atunci când sunt ajuta i de Duhul Sfânt, 
se armonizeaz  cel mai bine cu adev rul a a cum este el în Isus Hristos. Marile adev ruri necesare pentru 
mântuire sunt clare ca ziua la amiaz i nimeni nu va gre i i nu va r t ci, cu excep ia acelora care urmeaz
propria lor judecat , în loc de voia lui Dumnezeu, descoperit  a a de clar.” (M rturii pentru comunitate, 
volumul 5, pagina 331).

Acestea sunt unele din regulile cele mai importante, care sunt men ionate în Cuvântul LUI 
DUMNEZEU, i dac  eu le accept i m in de ele atuncea voi g si o ordine sistematic  în ele. Dac  nu 
am fost dus cu totul în eroare atunci am descoperit prin folosirea ei, c  Biblia în întregimea ei este una 
din cele mai simpl , clar i u or de în eleas  carte care a fost scris  vreodat , care poart  dovada 
existen ei sale dumnezeie ti în ea îns i fiind plin de cuno tin  pe care inima noastr i-o poate dori i
de care ea se poate bucura. Eu am descoperit c  Biblia este o comoar  pe care lumea nu o poate cump ra 
cu bani. Ea ne d  în credin a noastr  o pace mare i o neclintit i puternic ) speran  pentru viitor. Ea 
ne ine în picioare în încerc ri i ne înva  ca s  r mânem mode ti dac  ne merge bine. Ea ne face gata s
iubim pe al ii, s  le facem bine, i s  recunoa tem valoarea unui suflet. Ea ne face s  fim clari i puternici 
când ne st m de partea adev rului, ne înt re te bra ul ca s  putem s  ne ridic m împotriva 
neadev rului. Ea ne d  o arm  puternic  ca s  putem da la o parte necredin a, i ne face cunoscut 
singurul leac împotriva p catului. Ea ne înva  cum putem s  biruim asupra mor ii, i cum putem s
rupem leg turile mormîntului. Ea ne vorbe te despre evenimentele viitoare i ne arat  cum s  ne 
preg tim pentru ele. Ea ne d  prilejul ca s  discut m cu Regele tuturor regilor i ne dest inuie 
Decalogul, cele mai bune legi care au fost date vreodat . Aceasta este numai o slab  redare a valorii ei, 
dar câte suflete în pierzare o trateaz  totu i cu nep sare, sau o trateaz  ca pe o comoar  ascuns , din 
care nu o po i recunoa te ce este bine i r u, nici consecin ele lor. 

O, dragul meu cititor, f  din Biblie obiectul t u principal de cercetare. Cerceteaz -o cu deam nuntul
(profund) i tu vei afla c  ea este tot cea ce i-am spus pân  acuma. Da, vei spune ca i regina din Saba, 
c  nici jum tate nu i-a fost spus. Teologia care se înva  la noi în coli este întotdeauna bazat  pe o 
oarecare m rturie de credin  special . Poate c  se poate da impresie cu acest fel de a înv a unei min i
goale, dar rezultatul final va fi întotdeauna fanatism. Un spirit liber nu se va da mul umit niciodat
numai cu p rerea altuia. Dac  eu ar trebui s  predau teologia tinerilor, primul lucru pe care l-a  face ar 
fi s -mi creez o imagine despre capacitatea lor intelectual i mental . Dac  ei ar oferi condi ii prielnice, 
atunci i-a i l sa s  studieze ei în i i Biblia i le-a  trimite afar  în lume condi iona i ca s  fac  lumii 
lucruri bune. Dar dac  ei ar avea capacitatea mental , intelect alterat, atunci eu i-a  marca ca fiind 
inapti, a  scrie “Fanatic” pe fruntea lor i i-a  trimite afar  ca necorespunz tori.
Din lucr rile lui Miller. volumul I; "Viziuni din profe ii i cronologia profetic , selectate din manuscriptele lui 
William Miller; cu memoarele vie ii 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). 


