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Lui Maudine, Mark, Cherith, Craig şi Brian,
care m-au învăţat că exegeza nu este un scop în sine,

ci trebuie aplicată întotdeauna

Am studiat cu voioşie şi cu seriozitate. În ce mă privea, ar fi putut 
continua astfel şi mă împăcasem deja cu gândul că voi avea locul de 
veci aici, lângă Rin!... Iar acum s-a sfârşit. De aceea, ascultaţi sfatul 
pe care vi-l dau: exegeză, exegeză şi iar exegeză! Rămâneţi aproape 
de Cuvânt, de Scriptura care ne-a fost dăruită.

Karl Barth

(Cu ocazia discursului de rămas-bun adresat studenţilor săi din Bonn, cu puţin 
timp înainte de expulzarea sa din Germania, în 1935. Citat de Eberhard Busch, 
Karl Barth: His Life from Letters and Autobiographical Texts, Fortress Press, 
Philadelphia, 1976.)





Cuprins

Abrevieri 9
Prefaţă 11
Prefaţă la prima ediţie 13
Prefaţă la a doua ediţie 17
Structura analitică a cuprinsului 21
Introducere 29
 I. Ghid pentru o exegeză completă 33
  Redactarea unei lucrări exegetice 34
 II. Exegeza şi textul originar 69
  1. Analiza structurală 71
  2. Stabilirea textului 89
  3. Analiza gramaticală 101
  4. Analiza cuvintelor 111
  5. Contextul cultural-istoric 129
  6. Analiza unei pericope 145
 III. Scurt ghid pentru exegeza prealabilă predicii 165
 IV. Resurse şi instrumente necesare în exegeză 187
Apendice 213
Indice de autori 219
Indice de referinţe biblice 223





Abrevieri

BDAG     Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature, ed. a 3-a, 
ed. F. W. Danker, 2000
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Press, Roma, 1981

KJV      King James Version
MS  (MSS)  Manuscris(e)
NA27      Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, ed. a 27-a, 

Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart, 1993
NASB     New American Standard Bible, ediţie revizuită, 1995
NIV     New International Version, 1984
NJB     The New Jerusalem Bible, 1987
NRSV    New Revised Standard Version, 1989
NT      Noul Testament
VT      Vechiul Testament
REB     The Revised English Bible, 1989
RSV      Revised Standard Version, 1973
SNTSMS   Society for New Testament Studies Monograph Series 

(Cambridge University Press)
TNIV     Today’s New International Version, 2002
UBS4      The Greek New Testament, ed. a 4-a, United Bible Societies, 

1993





11

Prefaţă

Salut invitaţia editurii de a oferi această a treia ediţie a cărţii Exegeza 
Noului Testament, care apare în conjuncţie cu a treia ediţie a lucrării 

lui Douglas Stuart, Exegeza Vechiului Testament (vezi Prefaţa la prima 
ediţie). Principalele „revizuiri“ ale acestei ediţii sunt de natură biblio-
grafică – în ultimii zece ani a apărut o cantitate enormă de studii şi de 
resurse pe internet. În acelaşi timp, textul grecesc UBS/Nestle-Aland a 
apărut într-o nouă ediţie revizuită (UBS4, respectiv NA27); de o revizuire 
substanţială, realizată de Frederick W. Danker, a avut parte şi lexiconul 
grecesc pe care toţi îl cunoşteam ca „Bauer“, iar acum ca BDAG. Aceasta 
înseamnă că Secţiunile II.2 („Stabilirea textului“) şi II.4 („Analiza cuvin-
telor“) au fost atent revizuite, pentru a reflecta aceste noi ediţii, prezen-
tate şi în câteva facsimile.

Cărţi similare celor editate de I. H. Marshall (vezi Prefaţa la prima 
ediţie) şi Black şi Dockery (Prefaţă la a doua ediţie), care conţin prezen-
tări utile ale mai multor aspecte privind interpretarea Noului Testament, 
continuă să fie publicate. Atrag atenţia asupra a două dintre ele:

Joel B. Green (ed.), Hearing the New Testament: Strategies for 
Interpretation, Eerdmans, Grand Rapid, MI, 1995.

Stanley E. Porter (ed.), Handbook to Exegesis of the New Testament, 
E. J. Brill, Leiden, 1997.
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De asemenea, am elaborat sau am revizuit ediţiile anterioare, în 
două privinţe semnificative. În primul rând, am rescris porţiuni ample 
din Pasul 8 (şi Secţiunea II.5. din capitolul II), pentru a include două 
dimensiuni noi, înfloritoare ale acestui demers: critica sociologică (înţe-
legerea culturii prin prisma studiului sociologic) şi intertextualitatea 
(perceperea „ecourilor“ Vechiului Testament la scriitorii NT, ca şi cita-
tele directe). În al doilea rând, am rescris Pasul 11 (Ev) pentru a pune 
accentul acolo unde îşi are locul: asupra relatării evanghelistului.

Dat fiind faptul că această carte porneşte de la premisa potrivit căreia 
cărţile biblice au „autori“, iar perspectiva autorului contează în procesul 
exegetic, am inclus un Apendice în actuala ediţie, cu o scurtă discuţie 
pe marginea acestei presupoziţii, în lumina unor teorii postmoderne ale 
„interpretării“, care îi dau întâietate cititorului şi tind să nege conceptul 
de „autor“.

Ca întotdeauna, le sunt dator multor persoane, pentru ajutorul lor 
felurit: lui Carey Newman, editor la Westminster John Knox Press, care 
a iniţiat acest proces şi m-a încurajat printr-un sprijin generos, atunci 
când am amânat data predării, din cauza unei intervenţii chirurgicale; 
fostului meu asistent, acum conferențiar de Noul Testament la Fuller 
Seminary, Rick Beaton, care m-a ajutat cu cercetarea computerizată (ca 
şi acum câţiva ani, în calitate de asistent); şi colegului meu de la Regent 
College, Loren Wilkinson, profesor de studii interdisciplinare, care s-a 
angajat să citească şi să analizeze Apendicele.

Sărbătoarea Coborârii Duhului Sfânt, 2001
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Prefaţă la prima ediţie

Unul dintre foştii mei colegi de catedră a fost întrebat de un student 
cum să înveţe să facă exegeză, aşteptându-se ca profesorul să-i 

recomande o carte. Colegul meu i-a răspuns: „Va trebui să urmezi 
cursul.“ Răspunsul conţinea recunoaşterea tacită a unui fapt pe care 
toţi cei care predăm NT îl ştiam: nu există nicio carte care să servească 
drept manual sau ghid pentru studenţi, ca să-i înveţe procesul exegetic, 
de la deschiderea Bibliei, până la redactarea unei lucrări în forma finală. 
Cartea de faţă speră să poată acoperi această lacună.

Există, desigur, câteva cărţi utile pentru cei care fac exegeză. Cea 
care se apropie cel mai mult de lucrarea pe care am încercat s-o scriu 
este Otto Kaiser şi Werner G. Kümmel, Exegetical Method: A Student’s 
Handbook, ed. rev., Seabury Press, 1981. Dar cărţile ca aceasta sunt 
eseuri, nu ghiduri pentru studenţi. Lucrarea este utilă într-o anumită 
măsură, dar, aşa cum cei care au încercat să o ia ca reper ştiu bine, este 
prea generală, pentru a constitui un curs. Un manual util, apărut recent, 
este cel al autorilor John H. Hayes şi Carl R. Holladay, Biblical Exegesis: 
A Beginner’s Handbook, John Knox Press, 1982. Acesta acoperă VT şi 
NT în aceleaşi capitole şi abordează demersul exegetic din perspectiva 
diferitelor proceduri critice.

Alte două cărţi recente sunt utile mai ales pentru că îl ajută pe 
student/pastor să înţeleagă diversele preocupări şi metodologii 
care fac parte din procesul exegetic al NT: I. Howard Marshall (ed.),  
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New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods, 
Eerdmans, 1977, 406 p., şi Daniel J. Harrington, Interpreting the New 
Testament: A Practical Guide, Michael Glazier, 1979, 149 p. Ambele 
cărţi menţionate mai sus pot constitui materiale complementare pen-
tru lucrarea de faţă, deoarece detaliază substanţial unele preocupări 
metodologice care, în lucrarea noastră, sunt prezentate doar descriptiv.

Există câteva motive pentru care am scris această carte. În primul 
rând, în toţi anii mei de pregătire, nu mi s-a spus niciodată cum să fac 
exegeză. Desigur, în parte şi pentru că nu am urmat un seminar teologic. 
Dar nici ca licenţiat în studii biblice sau ca doctorand în studiul NT, nu 
am avut niciodată parte de un curs propriu-zis de exegeză. Cursul de 
hermeneutică de la facultate era tipic pentru cursurile de acest fel: o 
sumedenie de informaţii generale, adesea utile, dar fără a fi menite să-l 
înveţe pe student să facă exegeza unui anumit text. Însă am avut parte şi 
de ceea ce trecea drept exegeză în multe seminarii şi facultăţi – în prin-
cipiu, cunoştinţe avansate de limbă greacă, în care „exegeza“ însemna 
să ştii înţelesul cuvintelor şi să stabileşti „tipul de genitiv“; din instinct, 
mi-am dat seama că, deşi această muncă era necesară şi utilă, ea nu era 
exegeză, ci doar o parte din întreg.

Aşadar, am procedat şi eu ca mulţi studenţi din generaţia mea, cărora 
li se spunea că „exegeza“ este o parte din „hermeneutică“ şi că înseamnă 
„greacă la nivel avansat“ – am învăţat pe cont propriu. Desigur, am avut 
mulţi profesori: comentariile cele mai bune, precum cel al lui Barrett 
pe 1 Corinteni; colegii mei, mai ales David M. Scholer, acum decan la 
Northern Baptist Seminary, cu care am predat în tandem cursul de 
Interpretare a Noului Testament şi căruia îi datorez mult din conţinutul 
acestei cărţi. Dar multe le-am învăţat stând cu textul în faţă şi căznin-
du-mă să răspund întrebărilor pe cont propriu.

Imboldul de a scrie cartea aceasta a venit iniţial de la colegul meu, 
Douglas Stuart, a cărui experienţă similară cu exegeza VT l-a determi-
nat să scrie volumul similar, dedicat VT, Exegeza Vechiului Testament, 
apărut sub titlul Old Testament Exegesis, la editura Westminster Press, 
în anul1980. Imediat ce a apărut cartea profesorului Stuart, i-am spus 
visător lui James Heaney de la Westminster Press, ca-ntr-o doară, că 
mi-ar plăcea să scriu cândva lucrarea omoloagă pe NT. Profesorul 
Heaney a făcut demersurile necesare pentru ca, în cele din urmă, acest 
„cândva“ să devină un termen de predare a manuscrisului.
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Deoarece prezentul volum este perechea lucrării scrise de profesorul 
Stuart, pe aceasta din urmă am avut-o mereu la îndemână şi mi-am 
propus să urmez cât mai mult posibil schiţa sa. Unii studenţi, care au 
folosit deja Exegeza Vechiului Testament în mod fructuos, vor găsi 
uneori chiar exprimări preluate literal. Nu caut să-mi cer scuze pentru 
aceasta; în multe privinţe, cele două discipline se intersectează, iar cele 
două volume sunt menite a fi complementare. Dar, pentru că exegeza 
VT şi cea a NT sunt, de fapt, discipline diferite, există şi câteva diferenţe 
evidente, în privinţa formatului celor două cărţi. Cele mai notabile dife-
renţe sunt următoarele: (a) Am inclus un al doilea capitol, în care sunt 
expuse amănunţit unele detalii ale schiţei din capitolul I. Acest al doilea 
capitol este menit să-i înveţe pe studenţi cum să folosească anumite 
instrumente-cheie şi cum să abordeze componentele de bază ale exege-
zei. (b) Capitolul IV (care corespunde capitolului III din cartea profeso-
rului Stuart), despre materiale şi resurse auxiliare, a fost armonizat cu 
două bibliografii deja existente. Nu mi s-a părut necesar să repet aceste 
material, când există deja câteva îndrumare adecvate acestui scop.

Studenţii vor afla curând că nu toată lumea face sau predă exegeză 
în acelaşi mod. Cartea de faţă încearcă să ţină cont de acest lucru. Paşii 
prezentaţi aici nu sunt reguli bătute în cuie; sunt doar principii călău-
zitoare. Dacă o altă ordine a paşilor ţi se potriveşte mai bine sau dacă 
profesorul tău urmează altă succesiune, ajusteaz-o după necesităţi. Am 
încercat să redactez un ghid cu toţi paşii necesari în realizarea unei bune 
exegeze. Cred că, cel puţin în privinţa acestui scop, lucrarea va fi utilă.

Ca şi Exegeza Vechiului Testament, cartea de faţă pleacă de la pre-
misa că exegeza necesită o cunoaştere elementară a limbii originare. 
Totuşi, ea a fost scrisă şi pentru a încuraja folosirea limbii greceşti de 
către cei ale căror cunoştinţe de greacă s-au cam înceţoşat. Cei care 
nu au cunoştinţe de greacă vor putea să folosească o mare parte din 
ghid, mai ales capitolul I. Dar, după cum vei vedea în capitolul II, multe 
aspecte cruciale necesită deprinderea de a lucra cu limba originară. 
Oricum, am inclus şi traduceri din greacă, pentru ca cititorul să bene-
ficieze cât mai mult de pe urma acestui material. De fapt, dacă îţi faci 
timp să înveţi bine alfabetul grecesc, vei putea folosi majoritatea instru-
mentelor analizate în capitolul respectiv. Scopul acestei cărţi este de a 
te încuraja ca, în cele din urmă, să dobândeşti o mai bună cunoaştere 
a limbii.
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Aş dori să amintesc din nou că trebuie să ai la îndemână două dintre 
cărţile pe care profesorul Stuart le menţionează în Introducerea sa:

Frederick W. Danker, Multipurpose Tools for Bible Study, ed. a 3-a, 
Concordia Publishing House, St. Louis, 1970.

Richard N. Soulen, Handbook of Biblical Criticism, ed. a 2-a, John 
Knox Press, Atlanta, 1981. (Richard N. Soulen și R. Kendall 
Soulen, Lexicon de critică biblică, trad. Adela Duca, Roua, 
Cluj-Napoca, 2019.)

Aceste cărţi reprezintă suplimente excelente la cartea de faţă: cea a 
lui Danker face o examinare mai amănunţită a instrumentelor menţi-
onate în capitolele II şi IV, iar cea a lui Soulen constituie o adevărată 
mină de definiţii şi explicaţii pentru aproape toţi termenii şi tehnicile 
pe care le vei întâlni.

În sfârşit, trebuie să recunosc şi aportul altor cercetători, în afară 
de profesorii Scholer şi Stuart, care au contribuit la această carte. Le 
sunt îndatorat: profesorului Robert A. Guelich, de la Northern Baptist 
Seminary, pentru încurajarea iniţială şi mai ales pentru indicaţiile utile 
asupra folosirii sinopsei greceşti; colegului meu, dr. Rod Whitacre, pen-
tru interacţiunea generoasă în ansamblu şi mai ales pentru materialele 
pentru secţiunea de analiză gramaticală; fostului meu student şi, une-
ori, coleg, Gerry Camery-Hoggatt, pentru sugestii utile la fiecare pas şi 
mai ales pentru materialele privind sursele secundare. Alţi doi colegi, 
Royce G. Gruenler şi J. Ramsey Michaels, mi s-au alăturat preţ de câteva 
ceasuri pentru discuţii aprinse pe marginea multor secţiuni. Mulţumiri 
speciale pentru excelentele deprinderi dactilografice dovedite de Holly 
Greening, Corinne Languedoc şi Anne Swetland.



17

Prefaţă la a doua ediţie

Primirea călduroasă de care s-a bucurat prima ediţie a acestei cărţi 
a fost îmbucurătoare, constituind dovada certă că o astfel de carte 

era într-adevăr necesară. Acum – după un deceniu – se cere o ediţie 
revizuită, nu pentru că elementele de bază sau metodele exegezei s-au 
schimbat, ci pentru că s-au petrecut multe în răstimp de zece ani. Noua 
ediţie se impune în special din patru motive.

Mai întâi, am petrecut ultimii şase ani predând exegeză la Regent 
College (Vancouver, B.C.), unde structura colectivului de studenţi m-a 
determinat să regândesc modul în care acest material poate fi adaptat 
pentru cei care nu lucrează cu originalul grecesc. Mulţi studenţi urmă-
resc să lucreze într-o biserică, dar ei nu constituie majoritatea, iar cursul 
nostru introductiv de exegeză, proiectat să acopere atât VT, cât şi NT, 
li se adresează atât studenţilor înscrişi la M. Div., cât şi celor care îşi 
doresc o diplomă academică, dintre care cei mai mulţi nu au greaca în 
programă. Le cer totuşi tuturor studenţilor să înveţe alfabetul grecesc 
(aşa cum recomand în Prefaţa la prima ediţie), ca să poată folosi instru-
mentele academice de referinţă, şi le mai cer să facă teme care impun 
folosirea diverselor surse primare (în traducere) consemnate la Pasul 8; 
dar am făcut şi câteva ajustări în favoarea studenţilor care nu au studiat 
greaca, atât în ordonarea paşilor, cât şi conducându-i cât mai curând la 
literatura secundară, în speţă la comentarii. Aceste ajustări se regăsesc 
acum în prezenta ediţie.
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În al doilea rând, s-a publicat o cantitate impresionantă de literatură 
secundară în ultimul deceniu. Prin urmare, această nouă ediţie îmi oferă 
posibilitatea de a actualiza resursele din capitolul IV. Mai mult chiar, şi 
chestiunile menţionate în prima Prefaţă trebuie actualizate. Astfel, în 
plus faţă de volumele scrise de Marshall şi Harrington, ar trebui menţi-
onate (şi, probabil, achiziţionate) următoarele lucrări importante:

David A. Black şi David S. Dockery (ed.), New Testament Criticism 
and Interpretation, Zondervan, Grand Rapids, MI, 1991.

Hans Conzelmann şi Andreas Lindemann, Interpreting the New 
Testament: An Introduction to the Principles and Methods of NT 
Exegesis; trad. de S. S. Schatzmann a lucrării Arbeitsbuch zum 
Neuen Testament, ediţia a 8-a în limba germană, Hendrickson 
Publishers, Peabody, Mass., 1988.

Ultima lucrare menţionată, în ciuda subtitlului din ediţia engleză, nu 
se referă numai la „principii şi metode“, ci conţine şi tratări substanţiale 
ale contextului fiecărei cărţi, prezentări ale conţinutului şi chestiuni 
referitoare la interpretarea mesajului lui Isus şi a creştinismului primar.

La un nivel mai practic, mai ales pentru cititorii acestei cărţi care 
folosesc Biblia în engleză, discuţii utile despre multe probleme abordate 
în cartea de faţă pot fi găsite în:

F. Furman Kearley, Edward P. Myers şi Timothy D. Hadley (ed.), 
Biblical Interpretation, Principles and Practice: Studies in Honor 
of Jack Pearl Lewis, Baker Book House, Grand Rapids, MI, 1986.

În al treilea rând, în ultimul deceniu, materialele şi instrumentele 
de cercetare computerizată s-au înmulţit substanţial. Este greu de ştiut 
cât de multe dintre aceste materiale se potrivesc unui „manual pentru 
studenţi“, dar cel puţin câteva dintre cele mai accesibile sau cele mai 
utile sunt menţionate în capitolul IV.

În al patrulea rând, când a apărut prima dată această carte, critica 
retorică abia începea să-şi facă simţită prezenţa în materialele exegetice. 
Chiar dacă măsura în care autorii NT folosesc aceste forme elenistice a 
fost, probabil, exagerată de promotorii criticii retorice, acest domeniu 
de studiu deschide noi căi de interpretare a epistolelor NT şi, astfel, 
deschide calea către numeroase perspective utile asupra interpretă-
rii lor. Astfel, se impune adăugarea unei discuţii asupra problemelor 
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retorice (vezi I.9.3. [Ep]), ca şi a unei bibliografii adiţionale, pentru stu-
diu suplimentar.

Ca şi în cazul primei ediţii, le sunt îndatorat câtorva persoane, pen-
tru că, prin ajutorul lor, au făcut posibilă această nouă versiune. Îi mul-
ţumesc mai ales asistentului meu din perioada 1991–1992, James M. 
Leonard, al cărui ajutor a mers dincolo de aşteptările obişnuite de la 
asistenţi şi care a recitit prima ediţie cu un ochi foarte atent, din per-
spectiva utilităţii ei pentru studenţi. Îi sunt recunoscător şi profesorului 
James M. Scott, de la Trinity Western University, care mi-a pus la dispo-
ziţie cu generozitate bibliografia sa extrem de amănunţită, nepublicată, 
grupată sub titlul „Lexical Resources for Greek, Latin and Christian 
Literatures“, şi care mi-a furnizat şi bibliografia necesară pentru instru-
mentele de cercetare computerizată.
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Introducere

Termenul exegeză este folosit în această carte într-un sens restrâns, 
în mod deliberat, pentru investigarea istorică a înţelesului textului 

biblic. Presupoziţia care se află la baza acestui demers este următoa-
rea: cărţile biblice au avut „autori“ şi „cititori“, iar autorii au intenţionat 
ca cititorii lor să înţeleagă ceea ce au scris ei (vezi, de ex., 1 Corinteni 
5:9–11; 1 Ioan 2:1; vezi Apendicele). Prin urmare, exegeza răspunde la 
întrebarea „Ce a vrut să spună autorul biblic?“ Ea se ocupă atât de ceea 
ce a spus (conţinutul), cât şi de motivul pentru care a spus-o într-un 
anumit moment (contextul literar) – în măsura în care putem afla aceste 
lucruri, dată fiind distanţa care ne separă, din perspectiva timpului, a 
limbii şi a culturii. Mai mult, exegeza se ocupă, în principal, cu intenţi-
onalitatea: Ce a intenţionat autorul să înţeleagă cititorii originari?

De-a lungul timpului, termenul mai cuprinzător pentru ştiinţa inter-
pretării, care includea exegeza, a fost cel de hermeneutică. Dar, deoarece 
termenul de hermeneutică a ajuns să desemneze, cu precădere, orienta-
rea asupra înţelesului ca realitate existenţială, adică ce înseamnă textul 
sacru vechi pentru noi, cei aflaţi într-un moment ulterior al istoriei, am 
ales să limitez accepţiunea lui la sensul mai restrâns de „înţeles contem-
poran“ sau „aplicaţie“.

Cartea noastră se ocupă, în primul rând, de procesul exegetic. Astfel, 
scopul imediat al celui care studiază teologia biblică este de a înţelege tex-
tul biblic. Exegeza însă nu trebuie să constituie un scop în sine. Eseurile 
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exegetice prezentate ca „predici“ sunt, de regulă, foarte serbede –  
sunt probabil informative, dar rareori sunt profetice sau inspiratoare. 
Prin urmare, scopul ultim al studentului la teologie este să ajungă la 
înţelegerea exegetică a textului şi să o aplice la biserica şi lumea con-
temporane. Ca atare, acest ghid include şi unele sugestii pentru trecerea 
„de la text la predică“.

Procesul exegetic şi de redactare a unei lucrări de exegeză este deter-
minat, în parte, de motivele pentru care abordăm un anumit text. În 
principiu, există trei astfel de motive:

1. încercarea de a parcurge metodic o carte biblică;
2. încercarea de a rezolva dificultăţile unui pasaj cunoscut ca fiind crux 

interpretum1, adică pasaj-problemă (1 Corinteni 7:14; 15:29 etc.);
3. pregătirea pentru predică sau lecţia duminicală ori pentru alte 

preocupări pastorale similare.

Profesorii şi autorii de comentarii abordează textul, de regulă, din 
primul motiv. La clasă, studenţii sunt implicaţi şi ei în acest proces şi 
adesea îşi scriu lucrările de exegeză ca parte a obligaţiilor academice 
obişnuite. Sperăm ca tot mai mulţi pastori să înveţe să abordeze exegetic 
cărţi întregi, nu doar pentru scopurile imediate legate de predare sau 
predicare, ci şi pentru a crea un rezervor adânc de informaţii biblice, 
care să le alimenteze întreaga lucrare.

Multe dintre lucrările exegetice ale studenţilor sunt scrise din al doi-
lea motiv. Nădăjduiesc că ceea ce învaţă încercând să rezolve „pasaje-
le-problemă“ le va folosi şi în cazul celui de-al treilea motiv (predicarea 
sau preocupările pastorale), cel mai comun – şi stringent – motiv pentru 
care pastorii abordează textul biblic. Din aceste raţiuni, un întreg capi-
tol este dedicat învăţării modului în care să facem exegeză în „formă 
scurtă“, în vederea pregătirii predicii. Dar exegeza în „formă scurtă“ nu 
se poate învăţa bine, dacă nu se învaţă temeinic întregul proces.

Indicaţiile din capitolul I sunt scrise din perspectiva celui de-al doilea 
motiv (abordarea pasajelor dificile). A fost inclus însă (în Pasul 1) şi un 
ajutor suplimentar, pentru cei a căror abordare are la bază motivul 1 
(parcurgerea unei cărţi).

1 crux interpretum (lat.) – pasaj adesea dificil de interpretat şi care este esen-
ţial pentru o anumită problemă sau doctrină (n.tr.).
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Primul aspect care trebuie remarcat cu privire la orice text biblic este 
elementar, dar este şi crucial, deoarece le determină în bună măsură pe 
celelalte. În ce gen se încadrează pasajul supus exegezei? NT conţine, în 
principiu, patru tipuri (genuri sau specii) literare:

1. Epistolele, în cea mai mare parte, sunt alcătuite din paragrafe care 
conţin argumente sau îndemnuri. Exegetul trebuie să înveţe, mai 
presus de toate, să urmărească firul argumentaţiei scriitorului, 
pentru a înţelege orice frază sau paragraf.

2. Evangheliile sunt alcătuite din pericope, unităţi individuale nara-
tive sau de învăţătură; pericopele sunt de diferite feluri, au diferite 
caracteristici formale şi au fost plasate în contextul lor actual de 
către evanghelişti.

3. Faptele apostolilor este, în principiu, o serie de naraţiuni scurte, 
legate între ele, care alcătuiesc o naraţiune amplă, presărată cu 
discursuri.

4. Cartea Apocalipsa constituie, în esenţă, o serie de viziuni atent 
construite, ţesute laolaltă pentru a forma o naraţiune apocaliptică 
integrală.

Deşi au multe lucruri în comun, fiecare dintre aceste genuri com-
portă probleme şi „reguli“ exegetice specifice. Prin urmare, capitolul I 
este împărţit în patru secţiuni: (A) câţiva paşi iniţiali, comuni tuturor 
genurilor, (B) câţiva paşi caracteristici fiecărui gen sau specie, (C) paşi 
suplimentari comuni tuturor şi (D) câteva consideraţii de final despre 
aplicaţie.

După părerea noastră, nu e necesar ca acest ghid să fie citit în între-
gime într-o singură şedinţă, ci el va fi folosit pe parcursul procesului 
exegetic propriu-zis. Prin urmare, dacă faci exegeza unui pasaj din epis-
tole, ar trebui să urmezi primii opt paşi comuni tuturor (I.1–8.), apoi 
să urmezi cei trei paşi specifici epistolelor din secţiunea B (de la I.9. 
[Ep] până la 11 [Ep]), iar apoi să treci la secţiunea C pentru Paşii 12–15 
(I.12–15.). Procedează la fel pentru o lucrare despre evanghelii, Fapte 
sau Apocalipsa. De remarcat că, la Pasul 15, „Redactează lucrarea“, indi-
caţiile pentru un pasaj din epistole diferă din nou de cele pentru un pasaj 
din evanghelii. Deoarece capitolul I nu oferă indicii exhaustive pentru 
orice gen sau specie, studentul va descoperi că este util să apeleze cu 
regularitate la diagrama de la începutul acelui capitol.
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Când vei folosi ghidul, aminteşte-ţi că nu toţi paşii se aplică în mod 
egal tuturor pasajelor NT. De exemplu, unele pasaje nu au probleme 
textuale, pe când, în cazul altora, rezolvarea chestiunilor textuale va 
fi de mare importanţă pentru înţelegerea pasajului. Iar în cazul altora, 
problema crucială va fi de natură contextuală sau lexicală ori va ţine de 
înţelegerea contextului istoric sau socio-cultural. Nu există o modalitate 
de a şti dinainte ce probleme va pune un anumit pasaj. De aceea, va 
trebui să parcurgi toţi paşii. Apoi, pe măsură ce te familiarizezi cu un 
pasaj, îţi va fi tot mai uşor să acorzi importanţa cuvenită fiecărui pas şi 
subpunctelor lui.

Un ultim cuvânt celor care nu folosesc textul originar. În primul 
rând, gândul că poţi învăţa să faci exegeză la fel de bine ca ceilalţi tre-
buie să te încurajeze. Cunoaşterea limbii greceşti conferă avantaje evi-
dente în câteva probleme de detaliu. Dar o persoană fără cunoştinţe de 
limbă greacă, dispusă să lucreze suplimentar, poate ajunge la satisfacţiile 
depline ale acestei discipline. Trebuie să iei în serios necesitatea de a 
învăţa alfabetul grec; acesta îţi va da acces direct la majoritatea instru-
mentelor bune, mai ales când vine vorba de studiul cuvintelor.

În al doilea rând, secţiunea referitoare la traducerea Bibliei, de la 
Pasul 3, constituie o chestiune absolut esenţială. Aici vei învăţa nu doar 
cum să te familiarizezi în mod satisfăcător cu pasajul, ci şi cum să desco-
peri ceea ce trebuie cercetat. Este poarta de acces către întrebările pri-
vind conţinutul. Scopul acestui exerciţiu este nu de a te pune în situaţia 
să alegi între diverse traduceri, pentru a stabili pe care o preferi, ci de a 
te îndrepta spre surse secundare, unde sunt discutate aceste probleme. 
Obiectivul este însă de a te învăţa temeinic metoda, pentru ca, şi în 
această privinţă, să ajungi să ai încredere în ideile şi concluziile tale.

În al treilea rând, îţi va folosi enorm să citeşti mult, pentru fiecare 
pas, din literatura secundară menţionată în capitolul IV. Cărţile rele-
vante mai ales pentru studenţii începători sunt evidenţiate cu atenţie.

Cu timpul, vei descoperi că poţi învăţa chiar şi greaca, cel puţin la 
un nivel elementar. Astfel, vei fi încântat să afli că nu este deloc atât de 
dificilă cum ţi-ai imaginat sau cum ţi s-a spus.




